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2564 ครั้งน้ี ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบคุลากรในโรงเรยีน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

หวังเป็นอยา่งยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2564  ฉบับนี้
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ประเมินผลการดำาเนินงานของโรงเรยีนได้เป็นอยา่งดี
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ประกาศโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
เรื่อง  ให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2564

********************************************************************************

              สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปน็ส่วนราชการ
ท่ีต้องจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให้มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับแผนการบรหิารราชการแผ่นดิน  และแผนปฏิบัติราชการ 4  ปี
ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยจะต้องตอบสนองในประเด็นยุทธศาสตรข์องกระทรวงศึกษาธิการ

      โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
ในฐานะเป็นหนว่ยงานในสงักัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จึงได้จัดทำาปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2564  โดยกำาหนดวิสัยทัศน์  พันธกจิ กลยุทธ์
กรอบกลยุทธ์และประเด็นกิจกรรมท่ีสนอง                   กลยุทธ์ ผลผลิต
และตัวช้ีวัดความสำาเร็จของการดำาเนินงาน
ตามกรอบและทิศทางท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแผนการศึกษาแหง่ชาติ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือให้การดำาเนินงานมปีระสิทธิภาพต่อไป

โดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมได้พิจารณาแลว้
เห็นว่าแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2564  เป็นแผนทีดี่
เห็นควรประกาศให้ใช้ประกอบในการดำาเนินงาน ของโรงเรียนได้ในโอกาสต่อไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี   26  ตุลาคม  พ.ศ.  2563

                                                              
                         (นายสมใจ  เขมะปัญญา)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
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ส่วนท่ี  1
บทนำ�
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ส่วนท่ี  1
บทนำ�

1. คว�มเป็นม�
1.1  ประวัติของโรงเรยีนโดยสังเขป

โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี 120  หมู่ท่ี 1 ตำาบลโนนเจรญิ อำาเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31180  โทรศัพท์  044 -197228  สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32  เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  มีเน้ือท่ี                 34   ไร่
ต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี  23 มีนาคม 2525  เปิดทำาการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
พุทธศักราช 2521 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2525  มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำานวน 75 คน
ชาย 43 คน หญิง 32 คน จัดเป็น 2 ห้องเรียน โดยอาศัยศาลาการเปรยีญวัดไตรคงคารามเป็นท่ีเรียน
                    ต่อมาโรงเรียนได้รับการจดัสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรยีนช่ัวคราวเม่ือสร้างเสรจ็
ได้ย้ายมาทำาการสอน ณ อาคารเรยีนช่ัวคราวเม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2526 โดยมี   นายชอบ  บาลโสง
เป็นผู้บริหารโรงเรยีนคนแรก  และผู้อำานวยการโรงเรยีนคนปจัจุบัน  คือ  นายกิติศักด์ิ  ไทวะกิรติ

1.2  ภ�รกิจของสถ�นศึกษ�
หน้าที่ภารกิจของ โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ 

พ.ศ.  2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  มีดังน้ี
             1.  เป็นสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทีจ่ัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 – 6  เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มีความรูแ้ละคุณธรรม

2.  จัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา สาระของหลักสูตร
ในสว่นทีเ่ก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ท่ีต้องมุ่งพัฒนาคนใหมี้ความสมดุลท้ังด้านความรู ้ความคิด ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม
เพ่ือให้เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
                    3.  ร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถาบนัสังคมอ่ืนๆ
ในการจัดการศึกษา
                    4.  จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน
และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึง่ของการบรหิารการศึกษา
ท่ีต้องดำาเนินการอยา่งต่อเน่ืองโดยจัดทำารายงานประจำาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน
                     5.  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีน เช่น ห้องสมุด แหล่งข้อมูลและการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย
                    6.  จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ทำาได้ คิดเป็น รักการอา่น เกิดการใฝเ่รียนรู้อย่างต่อเน่ือง
                               7.  ดำาเนินงานประสานความรว่มมือ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในการดำาเนินงานพฒันาด้านต่าง ๆ  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ชุมชนและหน่วยงานอืน่ ๆ ท้ังภาครฐั
และเอกชน
                               8.  ดำาเนินงานตามโครงการพิเศษตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
และความต้องการของท้องถ่ิน 
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1.3  โครงสร�้งก�รบรหิ�รง�นโรงเรยีนโนนเจริญพิทย�คม

โรงเรยีนได้จัดโครงสร้างการบรหิารงานเปน็ 4 กลุ่มงานตามโครงสร้างการบรหิารงานของสถานศึกษา
ได้แก่  กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานบคุคล
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป   ดังแผนภูมิต่อไปน้ี

ผู้อำานวยการโรงเรยีน

คณะกรรมการสถานศึกษา

รองผู้อำานวยการ

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
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1.4  คณะกรรมก�รบริห�รสถ�นศึกษ�
ร�ยช่ือคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�นโรงเรียนโนนเจริญพิทย�คม

ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2563

1.  นายสมใจ  เขมะปัญญา ประธานกรรมการ
2.  นางพัชนี ทาหนองเภา กรรมการ
3.  นางธัญญวรัตน์ เพ็งประโคน กรรมการ
4.  นายบุญลือ กะการดี กรรมการ
5. ร้อยตำารวจโทสทุธี ชัยสิทธ์ิ กรรมการ
6.  นายพนมพงษ์ ราชมงคล กรรมการ
7.  นายประกาย ศรีเหมือน กรรมการ
8.  พระอาจารยถ์นอมศักด์ิ สุภาจาโร กรรมการ
9.  พระอาจารยบุ์ญเย่ียม ปุญญผโล กรรมการ
10. นางนิธนันท์ เครือคำา กรรมการ
11. นางกหุลาบ จันทคณานรุักษ์ กรรมการ
12.  นางลวย  ขวัญหมาก กรรมการ
13. นายเฉลมิชัย แก่ประโคน กรรมการ
14. นายคง ศักด์ิศรีท้าว กรรมการ
15. นายกิติศักด์ิ    ไทวะกิรติ กรรมการและเลขานุการ

1.5  สัญลักษณ์ของโรงเรยีน

ตร�สัญลักษณ์ประจำ�โรงเรยีน

ตรงกลางเป็นรูปวงกลม  ล้อมรอบช่ือย่อของโรงเรียน “น.จ.” เหนือวงกลมเป็นรูปรัศมีครอบ
หมายถึงการกา้วไปสูแ่สงสว่างแหง่ชีวิต ชีวิตต้องเจริญเติบโตไปในอนาคต ใต้วงกลมเป็นบัวหงาย
รองรบัวงกลมหมายถึง ชีวิตต้องเบิกบานไปข้างหนา้ แม้จะพบกับอุปสรรคใดๆก็ต้องอดทน
ยอมรับกับอุปสรรคและพยายามบากบ่ันฟันฝ่าอุปสรรคน้ันๆ ให้สำาเร็จ
ใต้บัวหงายมีป้ายช่ือโรงเรียนรองรบัอยู่อีกช้ันหนึง่

สีประจำ�โรงเรยีน    “เหลือง – ดำา”
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เหลือง  หมายถึง  ความประณีตสวยงาม  ความมีมารยาท  มีคุณธรรม มีวินัย
มีความรบัผิดชอบ

ดำ�  หมายถึง  ความเข้มแข็ง ความอดทน ความมานะบากบ่ัน ความเพียร
เหลือง - ดำ�  หมายถึง  ผู้ท่ีมีคุณธรรมจรยิธรรม มีวินัย มีความรบัผิดชอบ ขยันขันแข็ง

มีความเพียรพยายามในการเรยีนแสวงหาความรู ้ และใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีคุณค่าและความสุข

คำ�ขวัญโรงเรยีน    “เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย น้ำาใจงาม”
เรียนดี  หมายถงึ  การท่ีนักเรียนตั้งใจเรียน มีความวิริยะ อุตสาหะ ศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นนิจ

จะเป็นผู้รอบรู้และสามารถนำาวิชามาเปน็เครื่องนำาทางให้ตนเองประสบผลสำา เร็จในดา้นการศึกษาและการประกอบอาชีพ
ประพฤตดิี  หมายถงึ  การท่ีนักเรียนมีความประพฤติดี มีมารยาท รู้จักปฏิบัติตนใหถู้ก

กาลเทศะจะเป็นศรีสง่าแก่ตนเองและสร้างความพงึพอใจความรกัความศรัทธาแก่คนท่ีพบเห็น
มีวินัย  หมายถึง  การทีน่ักเรียนมีวินัยในตนเอง

โดยประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับ เคารพเช่ือฟังครู อาจารย์ย่อมเป็นผู้ท่ีเจรญิก้าวหน้า
น้ำ�ใจง�ม  หมายถึง การทีน่ักเรียนมีน้ำาใจกรณุา ต่อเพ่ือนมนุษย์ โดยการเสยีสละ

โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ จะเป็นผู้ท่ีมีเกียรติยศช่ือเสียงแก่ตนเองและสังคม

ปรัชญ�ของโรงเรยีน    “คนดี  ง�นดี”
คนดี  คือ บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติในทางทีถู่กต้องตามระเบียบท่ีสังคม ส่วนรวมมีไว้ให้

พร้อมท้ังมีจิตใจท่ีเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ต่อบุคคลอ่ืน มีความรกัสามัคคีในหมู่คณะ
ง�นดี  คือ บุคคลผู้มีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายทำาด้วยความรูค้วามสามารถ

และมีความรกัต่องานทีไ่ด้รับมอบหมายหรืองานทีท่ำารวมท้ังทำางานเป็นหมู่คณะรู้จักผ่อนปรนยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน  พร้อมท้ังร่วมแก้ปัญหาและส่งเสริมให้งานทีไ่ด้รับมอบหมายประสบผลสัมฤทธ์ิ

คติธรรมโรงเรยีน    “วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ”    หมายถึง  คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

อัตลักษณ์ของโรงเรยีน  “สุขภาพดี”

เอกลักษณ์ของโรงเรยีน  “ภูมิทัศน์สะอาด  บรรยากาศรม่ร่ืน”

จุดเน้น/ม�ตรก�รส่งเสริมของโรงเรยีน
“ ยกระดับคุณภ�พนักเรียน ด้วยแนวคิด No Child Left Behind ” 

น้อมนำาพระราชดำารัสในหลวง รัชการที ่๙ “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” “ไม่ท้ิงเด็กไว้ข้างหลัง”
ใส่ใจดูแล  “เด็กหลังห้อง” เป็นพิเศษ  เพ่ือให้นักเรียนทกุคนประสบผลสำาเร็จตามศักยภาพของตน
และจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

2. สภ�พท่ัวไป
2.1  เขตบริก�รของโรงเรยีน

โรงเรยีนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  15  หมู่บ้าน  ได้แก่
1.  โรงเรยีนบา้นแวง
2.  โรงเรยีนบา้นถนนโคกใหญ่
3.  โรงเรยีนนิคมสร้างตนเอง 9
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4.  โรงเรยีนบา้นหว้า
5.  โรงเรยีนบา้นตรุง
6.  โรงเรยีนบา้นเขาดินเหนือ
7.  โรงเรยีนบา้นหลกั
8.  โรงเรยีนบา้นศรีสุข
9.  โรงเรยีนบา้นละหานทรายเกา่
10.  โรงเรยีนบา้นละหานทรายใหม่
11.  โรงเรยีนบา้นหินลาด
12.  โรงเรยีนบา้นถนนน้อย
13.  โรงเรยีนหนองน้ำาขุ่น
14.  โรงเรยีนบา้นโนนเสนห์่
15.  โรงเรยีนชุมชนบ้านโนนเจริญ

2.2  สภ�พชุมชนโดยรวม
โรงเรียนโนนเจรญิพิทยาคม  เป็นโรงเรยีนทีต้ั่งอยู่ใกล้แนวชายแดน  ทำาให้ได้รับผลกระทบ

ทุกคร้ังท่ีมีความขัดแยง้กันระหว่างไทย – กัมพูชา  และเกิดการปะทะตามแนวชายแดน
นักเรียนและผู้ปกครองจะเกิดความต่ืนตระหนก
ถ้าถึงข้ันรุนแรงโรงเรยีนจะถูกปรับเปล่ียนเป็นศูนย์อพยพรองรับผู้ประสบภัยทันที  ส่งผลให้

-  ครูโยกยา้ยบ่อยทำาให้บุคลากรและระบบการบริหารจัดการต้องปรับเปล่ียนบอ่ยๆ
ไม่ต่อเน่ือง

-  นักเรียนด้อยโอกาส  ผู้ปกครองมีรายได้ต่ำา  ก่อให้เกิดปัญหาความยากจนสง่ผลกระทบ
ต่อการเรยีนของนกัเรียน

โรงเรียนโนนเจรญิพิทยาคม รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ จำานวน 3 ตำาบล คือ ตำาบลโนนเจรญิ
ตำาบลเขาดินเหนือ และตำาบลหินลาด ซ่ึงมีลักษณะภูมิประเทศท่ีต้ังโรงเรียน การคมนาคมขนสง่
สภาพเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม การสาธารณสุข ดังนี้

2.2.1 ลักษณะภูมิประเทศท่ีต้ังโรงเรียน  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  มีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นท่ีราบลุม่  โดยลาดเอียงจากทศิใต้ลงไปทิศเหนือและสภาพท่ัวไปดินร่วนปนทรายมอีาณาเขตติดต่อกับ

ทิศเหนือติดกับ หนองน้ำาหลวงปู่ซาน
ทิศใต้ ติดกับ ถนนสายหนิลาด – โนนเจรญิ
ทิศตะวันออก ติดกับ วัดไตรคงคาราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนสายโนนเจรญิ – โคกใหญ่

2.2.2 ก�รคมน�คมขนส่ง  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับตำาบลหินลาด
อำาเภอบ้านกรวด  อำาเภอใกล้เคียง  จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง  ท่ีสะดวกแม้จะอยู่ห่างไกลติด
แนวชายแดน  โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2165  เข้าอำาเภอประโคนชัย
แล้วใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย – เดชอุดม โดยทางรถยนต์ ดังน้ี

ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร  ถึง  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  387  กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม   ถึง  อำาเภอบ้านกรวด            20  กิโลเมตร
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ระยะทางจากโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม   ถึง  อำาเภอประโคนชัย            20  กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม    ถึง  จังหวัดบุรีรัมย์                   65   กิโลเมตร

2.2.3  สภ�พเศรษฐกจิ ประชากรส่วนใหญจ่ะประกอบอาชีพทำานา โดยมรีถไถนาเปน็อุปกรณ์หลัก
การทำานาจะเป็นแบบหว่านเป็นส่วนใหญ ่โดยจะทำานาในฤดฝูนเทา่นั้น หมดฤดูการทำานา ประชากรส่วนใหญ่
จะอพยพไปทำางานรับจ้าง ท่ีอยู่บ้านเฉพาะเด็กและคนชรา ส่วนมากประชากรมรีายได้เฉล่ีย 7,000 – 15,000 บาทต่อปี

2.2.4 ก�รส�ธ�รณสุข  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  อยู่ในเขตบรกิารทางด้านการสาธารณสขุ
ข้ันพ้ืนฐานของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำาบลโนนเจรญิ ซ่ึงต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 บ้านโนนเจริญ ตำาบลโนนเจรญิ
อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลอำาเภอบ้านกรวด  โรงพยาบาลบรุีรัมย์  ตามลำาดับ

2.2.5  สภ�พสังคม  เป็นสังคมชนบท สมัยใหม่ การลงแขกใหค้วามช่วยเหลือในการทำางานมีน้อย
การมาต้ังถ่ินฐานของประชาชนสว่นใหญ่จะอพยพมาจากจังหวัดอ่ืนมารวมกันเป็นหมู่บ้าน
การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน จะมีเฉพาะในเครือญาติและบ้านใกลเ้รือนเคียงละแวกเดียวกนัเท่านั้น

2.2.6  สภ�พวัฒนธรรม เน่ืองจากประชากรสว่นใหญ่จะอพยพมาจากต่างถ่ิน
ดังน้ันการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมต่างถ่ินจึงมีมาก วัฒนธรรมและประเพณีอันสำาคัญของประชาชนในแถบนี้
ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญบ้ังไฟ ประเพณีตามวันสำาคัญทางศาสนาต่างๆ

2.2.7  ก�รศึกษ�และศ�สน� ประชากรทุกคนนับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์
และผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา  ในระดับ ป.6

2.3  แหล่งเรียนรู้
2.3.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน

1.  ห้องสมุด
2.  ห้องอินเตอร์เน็ต
3.  ห้องปฏิบัติการต่างๆ
4.  โรงอาหาร
5.  สวนเศรษฐกิจพอเพียง
6.  สระน้ำา
7.  ห้องนวด
8.  ห้องศิราภรณ์
9.  ห้องพระพุทธศาสนา

2.3.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอก/ช่ือแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
1.  วัดไตรคงราม
2.  วัดสุภัทรบูรพาราม
3.  วัดป่าโนนเจริญ
4.  สำานักงานเทศบาลตำาบลโนนเจรญิ
5.  โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพชุมชนบ้านโนนเจริญ
6.  กลุ่มแม่บ้านทอผา้ตำาบลโนนเจรญิ
7.  กลุ่มการทำาไพหญ้า

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
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8.  กลุ่มการสานสวิง
9.  กลุ่มการทำาชิงช้าไม้
10.  กลุ่มการทำาไม้นวดเพ่ือสุขภาพ
11.  กลุ่มการสานหวด
12.  กลุ่มการทอเส่ือ
13.  กลุ่มงานแกะสลัก
14.  กลุ่มงานสาน (ข้องและตะกร้า)
15.  กลุ่มงานด้านการทำาไม้กวาดดอกหญ้า

2.3.3 ปราชญช์าวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้
แก่ครู  นักเรียน

1.  ช่ือ-สกุล   นางสา  แพงสอน  ให้ความรูเ้ร่ือง  การไพหญ้า
2.  ช่ือ-สกุล   นายเคน  ปาสาวัน  ให้ความรูเ้ร่ือง  การสานสวิง
3.  ช่ือ-สกุล   นายสวน  คำายาง  ให้ความรูเ้ร่ือง  การทำาชิงช้าไม้
4.  ช่ือ-สกุล   นายบุญชอบ  เดชวาร ี ให้ความรูเ้ร่ือง  การทำาไม้นวดเพ่ือสุขภาพ
5.  ช่ือ-สกุล   นายเปลีย่น  ศรีพลัง  ให้ความรูเ้ร่ือง  การสานหวด
6.  ช่ือ-สกุล   นางสมยง  ทาสทีอง  ให้ความรูเ้ร่ือง  การทอเส่ือ
7.  ช่ือ-สกุล   นายพดุ  สมพันธ์  ให้ความรูเ้ร่ือง  ด้านงานสานข้องและตะกร้า
8.  ช่ือ-สกุล   นางมาก  จันทรดิ์ษฐ์  ให้ความรูเ้ร่ือง  ด้านงานไมก้วาดดอกหญ้า
9.  ช่ือ-สกุล   นางทมุมี  เจรญิรัตน์  ให้ความรูเ้ร่ือง  การทอผ้ามัดหม่ี
10. ช่ือ-สกุล   นางแต๋ว  เจือจันทร ์ ให้ความรูเ้ร่ือง  เพลงพ้ืนบ้าน
11. ช่ือ-สกุล   นางบญุเย่ียม  พิมพ์จันทร ์ ให้ความรูเ้ร่ือง  เพลงและนิทานพ้ืนบ้าน
12. ช่ือ-สกุล   นางรชต  ธนโชติการวรกลุ  ให้ความรูเ้ร่ือง  การนวดแผนไทย

3. สภ�พปัจจุบัน
ข้อมูลพ้ืนฐ�นท�งก�รศึกษ�
3.1  ข้อมูลครูและบุคล�กร

ประเภทบุคลากร
เพศ ระดับการศึกษา

อายุเฉล่ีย ประสบการณ์ก
ารสอนเฉลีย่ชาย หญิง

ต่ำากว่า
ป.ตรี

ป.ตรี
สูงกว่า
ป.ตรี

ผู้อำานวยการ 1 - - - 1 50 -
รองผู้อำานวยการ - - - - - - -
ครูประจำาการ 16 16 - 12 20 40 12
นักการ/ภารโรง 2 - 2 - - 53 -
พนักงานราชการ 1 - - 1 - 25 -
ครูธุรการ 1 - - 1 - 27 -
ครูพ่ีเล้ียงนกัเรียนพิเศษ - - - - - - -
ลูกจ้างช่ัวคราว 1 2 1 1 - 36 -

รวม 22 18 3 17 19 38.5 12
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กลุ่มส�ระก�รเรียนรูวิ้ทย�ศ�สตร์

ท่ี ชื่อ – สกุล อ�ยุ
อ�ยุร�ช

ก�ร
ตำ�แหน่ง/
วิทยฐ�นะ

วุฒิ วิช�เอก สอนวิช�/ชั้น

1 นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์ 46 21 ครู/ชำานาญการ
พิเศษ

ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์/ม.5,6

2 นางสุดารัตน์  สุขผดงุ 43 20 ครู/ชำานาญการ
พิเศษ

ศษ.ม. การบริหารฯ ฟิสิกส์,IS/ม.,4,2

3 นายสรุศักด์ิ  สมิดรัมย์ 40 10 ครู/ชำานาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ฯ วิทย์/ม.3

4 นางสาววนสันันท์  สอนสมนกึ 41 5 ครู ศษ.ม. เคมี ,เคมี/ม.4-6
5 นางพมิพ์กมน  สุขไชยอนนัท์ 41 3 ครู วทบ. เคมี วิทย์/ม. 1,5
6 นางสาวนงลกัษณ์  ปาจติุ 30 3 ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทย์/ม. 2,4

3.1.2  ข้อมูลครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

 กลุ่มส�ระก�รเรียนรูภ้�ษ�ไทย

39

3.1.1  ข้อมูลผู้บริห�ร

ท่ี ชื่อ – สกุล อ�ยุ
อ�ยุร�ช

ก�ร
ตำ�แหน่ง/
วิทยฐ�นะ

วุฒิ วิช�เอก
สอนวิช�

/ชั้น
1 นายกติิศักด์ิ  ไทวะกริติ 50 26 ผอ./

ชำานาญการพิเศษ
กศ.ม.
ศษ.ม.

วิทยาศาสตร์ศึกษา
บริหารการศึกษา

-

ท่ี ชื่อ – สกุล อ�ยุ
อ�ยุร�ชก�

ร
ตำ�แหน่ง/
วิทยฐ�นะ

วุฒิ วิช�เอก
สอนวิช�

/ชั้น
1 นางลำายง  เครือคำา 57 32 ครู/ชำานาญการพิเ

ศษ
ค.ม. หลักสูตรฯ ภาษาไทย

/ม.2,3
2 นายนพรัตน์  จรูญประโคน 34 9 ครู/ชำานาญการพิเ

ศษ
กศ.ม. การบริหารฯ ภาษาไทย

/ม.6,1
3 นายกรีฑาพล  แสนคำา 32 8 ครู/ชำานาญการ ศษ.บ. การบริหารฯ ภาษาไทย

/ม.2,4,5
4 นางสาววรญัญา  ปุราสะกัง 27 3 ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย

/ม.1,4,5
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กลุ่มส�ระก�รเรียนรูสุ้ขศึกษ�และพลศึกษ�

กลุ่มส�ระก�รเรียนรูสั้งคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม

7 นายวินัส  ใยยอง 41 15 ครู/ชำานาญการพิเ
ศษ

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึ
กษา

คอมฯ/ม.3,6

8 นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท์ 35 9 ครู/ชำานาญการ ค.ม. หลักสูตรฯ คอมฯ/ม.1,5,6
แนะแนว/ม.2

กลุ่มส�ระก�รเรียนรูค้ณิตศ�สตร์

ท่ี ชื่อ – สกุล อ�ยุ
อ�ยุร�ชก�

ร
ตำ�แหน่ง/
วิทยฐ�นะ

วุฒิ วิช�เอก
สอนวิช�/ชั

้ น
1 นายณัฐพงศ์  ลามี 36 9 ครู/ชำานาญการ กศ.ม. การบริหารฯ คณิตฯ/

ม.6,หน้าที่ฯ
2 นางสาวอญัชนา  เกตุพันธ์ 26 1.3 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตฯ/

ม.5,6
3 นางสาวปนดัดา  ว่องไว 27 1.1 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตฯ/ม.4,1
4 นางสาวบษุบา  พชรบณัฑิตวงศ์ 23 2เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิต/

ม.3,5

ท่ี ชื่อ – สกุล อ�ยุ
อ�ยุร�ช

ก�ร
ตำ�แหน่ง/
วิทยฐ�นะ

วุฒิ วิช�เอก สอนวิช�/ชั้น

1 นางนิธนันท์  เครือคำา 51 25 ครู/ชำานาญการพิเ
ศษ

ค.ม. หลักสูตรฯ ประวัติม.3/สังค
มม.3

2 นายมิตรชัย  สิงห์วงศ์ 53 26 ครู/ชำานาญการพิเ
ศษ

ศศ.บ. การพัฒนาฯชุ
มชน

สังคมม.4,5,6

3 นางลำาจวน  สีพะรัง 42 19 ครู/ชำานาญการพิเ
ศษ

ศษ.ม. การบริหารฯ สังคม ม.1/
ประวัติม.1

4 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์ 39 6 ครู/ชำานาญการ ศษ.ม. การบริหารฯ สังคม
ม.2/ประวัติ

ม.2,4

ท่ี ชื่อ – สกุล อ�ยุ
อ�ยุร�ช

ก�ร
ตำ�แหน่ง/
วิทยฐ�นะ

วุฒิ วิช�เอก สอนวิช�/ชั้น

1 นายหลักชัย  เนริกุล 56 26 ครู/ชำานาญการพิเศษ ค.ม. การบริหารฯ พละ/ม.3-5
2 นายชดิณรงค์  สุมทิรัมย์ 37 6 ครู กศ.บ. พลศึกษา พละ/ม.1,2,5

สุขศึกษา/ม.5
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จำานวนครท่ีูสอนวิชาตรงเอก  30  คน คิดเป็นร้อยละ 90.63
จำานวนครท่ีูสอนตรงความถนัด  2  คน คิดเป็นร้อยละ 9.37

พนักง�นร�ชก�ร

กลุ่มส�ระก�รเรียนรูศิ้ลปะ

กลุ่มส�ระก�รเรียนรูภ้�ษ�ต่�งประเทศ

กลุ่มส�ระก�รเรียนรูก้�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มส�ระก�รเรียนรูศิ้ลปะ

ท่ี ชื่อ – สกุล อ�ยุ
อ�ยุร�ช

ก�ร
ตำ�แหน่ง/
วิทยฐ�นะ

วุฒิ วิช�เอก สอนวิช�/ชั้น

1 นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน 32 6 ครู ค.บ. ดนตรสีากล ดนตร/ีม.3,4,6

ท่ี ชื่อ – สกุล อ�ยุ
อ�ยุร�ช

ก�ร
ตำ�แหน่ง/
วิทยฐ�นะ

วุฒิ วิช�เอก สอนวิช�/ชั้น

1 นายกนก  นาประโคน 50 24 ครู/ชำานาญการพิเ
ศษ

ค.บ. อุตสาหกรรมฯ อุตฯ,การงาน/
ม.1-6

2 นายจริศักด์ิ  เครือคำา 41 10 ครู/ชำานาญการ กศ.ม. การบริหารฯ อุตฯ,การงาน/
ม.3-6

3 นายธนา  สำารวมจติร 41 3 ครู วท.บ. จิตวิทยา แนะแนว
4 นายสามารถ  ยงปญัญา 52 7 ครู/ชำานาญการ ศษ.ม. การบริหารฯ หน้าที่พลเมอืง/

ม.1-3

ท่ี ชื่อ – สกุล อ�ยุ
อ�ยุร�ช

ก�ร
ตำ�แหน่ง/
วิทยฐ�นะ

วุฒิ วิช�เอก สอนวิช�/ชั้น

1 นางสาวนติยา  จำาปาวะดี 39 15 ครู/ชำานาญการพ
ิ เศษ

กศ.ม. การบริหารฯ อังกฤษ/
ม.1,4,6

2 นายนราวชิญ์  สีสุราช 42 14 ครู/ชำานาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษฯ อังกฤษ/
ม.3,4,5

3 นางสุกัญญา  เกาะสงูเนิน 41 8 ครู/ชำานาญการ ศษ.ม. การบริหารฯ อังกฤษ/
ม.3,5,6

4 นายธีรภัทร์  วัจนา 32 1 ครูผู้ช่วย ศษ.ม. การสอนภาษาจี
น

จีน/ม.1,2,4,5
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ช่ือ-สกุล อายุ
ประสบการณ์
การสอน(ปี)

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน

นายศักดา  แสงประโคน 26 2 ค.บ. ศิลปศกึษา ศิลปะ/ม.1-4,6

3.2  ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรยีนมีข้อมูลเก่ียวกบันักเรียน  ดังน้ี

1)  จำานวนนักเรียนทัง้หมด  612  คน (ข้อมูลนักเรียนยืนยันตัวตน ณ 18 กรกฎาคม 2563)
2)  จำานวนนักเรียนตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน

ชั้น ช�ย หญิง รวม หม�ยเหตุ
ม.1 53 52 105 4
ม.2 68 64 132 4
ม.3 55 47 102 3
รวม 176 163 339 11
ม.4 48 52 100 4
ม.5 30 48 78 2
ม.6 35 60 95 3
รวม 113 160 273 9

รวมท้ังหมด 289 323 612 19

3.3 ข้อมูลเด็กพิก�ร เด็กด้อยโอก�ส ปีก�รศึกษ� 2563
จำานวนนักเรียนเด็กพิการเรยีนร่วม  0  คน  คิดเป็นร้อยละ  0

3.4 ข้อมูลภ�วะทุพโภชน�ก�รของนักเรียน ปีก�รศึกษ� 2562
3.4.1

จำานวนนักเรียนทีมี่สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรอืสำานักงานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริ
มสุขภาพ (สสส.)  580    คน  คิดเป็นร้อยละ  94.77

3.4.2  จำานวนนักเรียนทีมี่น้ำาหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 587คน  คิดเป็นร้อยละ  95.92

3.5  ข้อมูลด้�นอ�ค�รสถ�นท่ี
โรงเรยีนโนนเจริญพิทย�คม มีอ�ค�รเรียน อ�ค�รประกอบและครุภัณฑ์ ดังนี้

1.  อาคารเรยีนแบบ 108 ล จำานวน 3 หลัง
2.  อาคารเรยีนแบบ 216 ล จำานวน 1 หลัง
3.  อาคารหอประชุม จำานวน 1 หลัง
4.  บ้านพกัครู อาจารย์ จำานวน 5 หลัง
5.  บ้านพกัผู้บริหาร จำานวน 1 หลัง
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6.  บ้านพกันักเรียน จำานวน 4 หลัง
7.  บ้านพกันักการ ภารโรง จำานวน 2 หลัง
8.  ห้องน้ำา ห้องส้วม จำานวน 4 หลัง
9.  อาคารฝกึงาน จำานวน 1 หลัง
10.  อาคารเอนกประสงค์แบบ  สปช.202/27 จำานวน 1 หลัง
11.  อาคารหอประชุมแบบ 100/27 จำานวน 1 หลัง
12.  โดมอเนกประสงค์ จำานวน  1  หลัง

จำานวนหอ้งเรียนทัง้หมด   18  ห้องเรียน  แบ่งเป็น

ช้ัน จำานวนหอ้ง

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 4
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 4
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 3
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 4
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 2
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 3

ข้อมูลด้านทรัพยากรท่ีจำาเป็น
1)  คอมพิวเตอร์   มีจำานวนทัง้หมด ...........96...........................เคร่ือง

ใช้เพ่ือการเรยีนการสอน..........65.......................เคร่ือง
ใช้เพ่ือการสบืค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต...20...เคร่ือง
ใช้เพ่ือการบรหิารงาน...........11..........................เคร่ือง

2)  ห้องปฏิบัติการ จำานวน...............12................................ห้อง  ดังน้ี
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์จำานวน..............3.........................ห้อง
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  จำานวน..............1........................ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำานวน ..................2…....................ห้อง
ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ จำานวน……....1……................ห้อง
ห้องปฏิบัติการสงัคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จำานวน..1..ห้อง
ห้องปฏิบัติการศิลปะ   จำานวน…………………1…….....…..ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จำานวน ..................2................ห้อง
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4. ผลก�รดำ�เนินง�นในรอบปีท่ีผ่�นม�
โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  แบ่งโครงสร้างการบรหิารงานเปน็  4  กลุ่มงาน  ได้แก่
4.1  กลุ่มบรหิ�รง�นวิช�ก�ร

4.1.1 ผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส่ี (พ.ศ. 2559 – 2563)
สรุปผลก�รประเมินคุณภ�พรอบส่ี  (พ.ศ. 2559 – 2563)

ระดับก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น : มัธยมศึกษ�
ด้�น ระดับคุณภ�พ

ด้านที่  1 คุณภาพผู้เรียน ดีมาก
ด้�นท่ี  2  กระบวนก�รบริห�รและก�รจัดก�ร ดีมาก
ด้านที่  3  กระบวนการจดัการเรยีนกานสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ดีมาก

4.1.2 คะแนนผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียน
       4.1.2.1 คะแนนผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียน ชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี 1- 6 ปีก�รศึกษ� 2562

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ จำ�นวน
ท่ีประเมิน

ระดับผลก�รเรียนเฉล่ีย
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี 1 - มัธยมศึกษ�ปีท่ี 6

จำ�นวน
นร.

ท่ีได้ตั้งแต่
3 ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ท่ีได้ตั้งแต่

3 ขึ้นไป
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

1. ภ�ษ�ไทย 1,141 110 89 78 113 110 189 191 261 641 56.18

2. คณิตศ�สตร์ 1,163 129 45 56 95 114 151 125 448 724 62.25

3. วิทย�ศ�สตร์ฯ 1,735 154 71 100 174 168 322 255 491 1068 61.56

4. สังคมศึกษ� 2,002 251 244 193 211 196 261 170 476 907 45.30

5. สุขศึกษ�ฯ 1,819 145 23 55 71 75 224 221 1,005 1450 79.71

6. ศิลปศึกษ� 1,800 175 54 71 98 91 124 188 999 1311 72.83

7. ก�รง�นอ�ชีพฯ 1,132 34 3 17 49 34 111 229 655 995 87.90

8. ภ�ษ�ต่�งประเทศ 1,164 139 95 97 138 85 130 122 368 620 53.26

รวม 11,956 1137 624 667 949 873 1512 1501 4703 7716 64.54



16

ร้อยละ 100.00 9.51 5.22 5.58 7.94 7.30 12.65 12.55 39.34 64.54

กร�ฟแสดงผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษ�ปีท่ี 1- มัธยมศึกษ�ปีท่ี 6
ปีก�รศึกษ� 2562 จำ�แนกต�มกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

4.1.2.2ก�รเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียนระหว่�งปีก�รศึกษ� 2561-2562

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้
ร้อยละ นร. ท่ีได้ต้ังแต่ 3 ขึ้นไป

ปีก�รศึกษ� 2561 ปีก�รศึกษ� 2562
1. ภ�ษ�ไทย 55.20 56.18

2. คณิตศ�สตร์ 45.74 62.25
3. วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 50.83 61.56

4. สังคมศึกษ� 45.37 45.3
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5. สุขศึกษ�ฯ 76.66 79.71
6. ศิลปศึกษ� 67.22 72.83

7. ก�รง�นอ�ชีพฯ 86.29 87.9
8. ภ�ษ�ต่�งประเทศ 55.17 53.26

เฉล่ียรวมรอ้ยละ 60.31 64.54

กร�ฟแสดงผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียนของนักเรียนเปรียบเทียบระหว่�งปีก�รศึกษ� 2561-2562

จากการเปรยีบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรียนเปรยีบเทียบระหว่างปกีารศึกษา 2561-2562
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 นักเรียนทีไ่ด้ผลการเรยีนต้ังแต่ 3 ข้ึนไป  มีคะแนนเฉล่ียรวมรอ้ยละเพ่ิมข้ึนจาก  60.31
เป็น 64.54 เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ  4.23

4.1.2.3ผลก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี 1-6 ปีก�รศึกษ� 2562

ระดับช้ัน
จำ�นวน นร.

(คน)

จำ�นวน/ร้อยละของนักเรียนต�มระดับคุณภ�พ  (คุณลักษณะอนัพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม ดี ผ่�น ไม่ผ่�น

จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 129 99 76.74 23 17.83 5 3.88 2 1.55
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 120 96 80 21 17.50 2 1.67 1 0.83
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 123 92 74.80 24 19.51 5 4.07 2 1.62
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 78 65 83.33 9 11.54 3 3.85 1 1.28
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 100 88 88 8 8 3 2 1 1
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 60 50 8.33 7 11.67 2 3.33 1 1.67

รวม 610 490 80.33 92 15.08 20 3.28 8 1.31
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จากตารางที ่6.7.4 สรุปได้ว่า นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเย่ียม จำานวน 490 คน คิดเป็นร้อยละ 80.33 ในระดับดี
จำานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 15.08 ระดับผ่าน จำานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 3.28 และไม่ผ่านเกณฑ์
จำานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.31

กร�ฟแสดงผลก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี 1-6 ปีก�รศึกษ� 2562

     4.1.2.4  ผลก�รประเมินก�รอ่�น คิดวิเคร�ะห์ และเขียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี 1-6 ปีก�รศึกษ� 2562

ระดับช้ัน
จำ�นวน

นักเรียนท้ังหมด

จำ�นวน/ร้อยละของนักเรียนต�มระดับคุณภ�พ (กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน)
ผ่�น ไม่ผ่�น

จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 129 121 93.80 8 6.20
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 120 113 94.17 7 5.83
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 123 115 93.50 8 6.50
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 78 75 96.15 3 3.85
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 100 98 98 2 2
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 60 58 96.67 2 3.33

รวม 610 580 95.08 30 4.92

จากตารางที ่6.7.5 สรุปได้ว่า นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 มีผล
การประเมินการอา่น คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับผ่าน จำานวน 580 คน คิดเป็นร้อยละ 95.08
และไม่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 4.92
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กร�ฟแสดงผลก�รประเมินก�รอ่�น คิดวิเคร�ะห์ และเขียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี 1-6 ปีก�รศึกษ� 2562

4.1.2.5ผลก�รประเมินสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน 5 ด้�นชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี 1-6 ปีก�รศึกษ� 2562
1) ด้านความสามารถในการสือ่สาร

     ระดบัช้ัน
จำ�นวน นร.
ทั้งหมด

จำ�นวน/ร้อยละของนักเรียนต�มระดับคุณภ�พ (ด้�นคว�มส�ม�รถในก�รสื่ อส�ร)
ดีเยี่ยม ดี ผ่�น ไม่ผ่�น

จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 129 102 79.07 24 18.60 2 1.55 1 0.78
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 120 99 82.50 18 15 2 1.67 1 0.83
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 123 87 70.73 32 26.02 3 2.44 1 0.81
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 78 65 83.33 9 11.55 2 2.56 2 2.56
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 100 87 87 8 8 4 4 1 1
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 60 46 76.67 9 15 3 5 2 3.33

รวม 610 486 79.67 100 16.39 16 2.63 8 1.31

จากตารางสรปุได้ว่า นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562
มีผลการประเมินสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสือ่สาร อยู่ในระดับดีเย่ียม จำานวน 486
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คน คิดเป็นร้อยละ 79.67 ในระดับดี จำานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 16.39 ระดับผ่าน จำานวน 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.63 และไม่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.31

กร�ฟแสดงผลก�รประเมินสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียนด้�นคว�มส�ม�รถในก�รส่ือส�ร ปีก�รศึกษ� 2562

       2) ด้านความสามารถในการคิด

     ระดบัช้ัน
จำ�นวน นร.
  ทั้งหมด

จำ�นวน/ร้อยละของนักเรียนต�มระดับคุณภ�พ  (ด้�นคว�มส�ม�รถในก�รคิ ด)
ดีเยี่ยม ดี ผ่�น ไม่ผ่�น

จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 129 95 73.64 28 21.71 4 3.10 2 1.55
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 120 97 80.83 19 15.83 2 1.67 2 1.67
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 123 81 65.85 29 23.58 8 6.50 5 4.07
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 78 55 70.51 18 23.08 4 5.13 1 1.28
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 100 87 87 10 10 3 3 0 0
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 60 45 75 12 20 2 3.33 1 1.67

รวม 610 460 75.41 116 19.02 23 3.77 11 1.80

จากตารางสรปุได้ว่า นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562
มีผลการประเมินสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด อยู่ในระดับดีเย่ียม จำานวน 460 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.41 ในระดับดี จำานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 19.02 ระดับผ่าน จำานวน 23 คน
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คิดเป็นร้อยละ 3.77 และ       ไม่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80

กร�ฟแสดงผลก�รประเมินสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียนด้�นคว�มส�ม�รถในก�รคิด ปีก�รศึกษ� 2562

3) ด้านความสามารถในการแกปั้ญหา

ระดบัช้ัน
จำ�นวน นร.

ทั้งหมด

จำ�นวน/ร้อยละของนักเรียนต�มระดับคุณภ�พ  (ด้�นคว�มส�ม�รถในก�รแก้ ปัญห�)
ดีเยี่ยม ดี ผ่�น ไม่ผ่�น

จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 129 87 67.44 38 29.46 3 2.33 1 0.77
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 120 79 65.83 36 30 4 3.33 1 0.84
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 123 81 65.85 35 28.46 4 3.25 3 2.44
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 78 56 71.79 19 24.36 2 2.56 1 1.29
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 100 72 72 24 24 3 3 1 1
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 60 38 63.34 18 30 2 3.33 2 3.33

รวม 610 413 67.70 170 27.87 18 2.95 9 1.48

จากตารางสรปุได้ว่า นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562
มีผลการประเมินสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการแกปั้ญหา อยู่ในระดับดีเย่ียม จำานวน 413
คน คิดเป็นร้อยละ 67.70 ในระดับดี จำานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 27.87 ระดับผ่าน จำานวน 18 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.95 และ
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ไม่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.48

กร�ฟแสดงผลก�รประเมินสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียนด้�นคว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห� ปีก�รศึกษ� 2562

4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

ระดับช้ัน

จำ�นวน
นร.

ท้ังหมด

จำ�นวน/ร้อยละของนักเรียนต�มระดับคุณภ�พ (ด้�นคว�มส�ม�รถในก�รใช้ทักษะชีวิต)
ดีเยี่ยม ดี ผ่�น ไม่ผ่�น

จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 129 102 79.07 19 14.73 7 5.43 1 0.78
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 120 95 79.17 21 17.50 3 2.50 1 0.83
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 123 99 80.49 21 17.07 2 1.63 1 0.81
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 78 61 78.21 14 17.95 3 3.85 0 0
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 100 81 81 16 16 3 3 0 0
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 60 49 81.67 10 16.67 1 1.67 0 0

รวม 610 487 79.84 101 16.56 19 3.11 3 0.49

จากตารางสรปุได้ว่า นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562
มีผลการประเมินสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต อยู่ในระดับดีเย่ียม จำานวน
487 คน คิดเป็นร้อยละ 79.84 ในระดับดี จำานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 16.56 ระดับผ่าน จำานวน 19 คน
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คิดเป็นร้อยละ 3.11 และไม่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49

กร�ฟแสดงผลก�รประเมินสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียนด้�นคว�มส�ม�รถในก�รใชทั้กษะชีวิต
 ปีก�รศึกษ� 2562

5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ระดับช้ัน

จำ�นวน
นร.

ท้ังหมด

จำ�นวน/ร้อยละของนักเรียนต�มระดับคุณภ�พ  (ด้�นคว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลย)ี
ดีเยี่ยม ดี ผ่�น ไม่ผ่�น

จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 129 108 83.72 15 11.63 6 4.65 - -
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 120 101 84.17 14 11.67 5 4.17 - -
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 123 100 81.30 19 15.45 4 3.25 - -
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 78 61 78.21 14 17.95 3 3.85 - -
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 100 89 89 9 9 2 2 - -
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 60 48 80 10 16.67 2 3.33 - -

รวม 610 507 83.11 81 13.28 22 3.61 - -

จากตารางสรปุได้ว่า นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562
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มีผลการประเมินสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับดีเย่ียม จำานวน
507 คน
คิดเป็นร้อยละ 83.11 ในระดับดี จำานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 13.28 ระดับผ่าน จำานวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.61

กร�ฟแสดงผลก�รประเมินสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียนด้�นคว�มส�ม�รถในก�รใชเ้ทคโนโลยี
ปีก�รศึกษ� 2562

4..1.3 ผลก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� ระดับช�ติ

ผลสอบระดับช�ติขั้นพ้ืนฐ�น (0-NET) ชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี 3 ปีก�รศึกษ� 2562
เฉล่ียรวมร�ยโรงเรยีน สำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�เขต 32

ท่ี ชื่อโรงเรยีน ภ�ษ�ไทย ภ�ษ�อังกฤษ คณิตศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์ เฉล่ีย
60 โนนเจรญิพิทยาคม 46.56 26.81 21.41 28.23 30.75

เฉล่ียระดับ สพม.32 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52
เฉล่ียระดับ จังหวัด 54.00 30.52 24.74 29.62 34.72
เฉล่ียระดับ ประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30

ผลสอบระดับช�ติขั้นพ้ืนฐ�น (0-NET) ชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี 6  ปีก�รศึกษ� 2562
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เฉล่ียรวมร�ยโรงเรยีน สำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�เขต 32

ท่ี ชื่อโรงเรยีน ภ�ษ�ไทย สังคมศึกษ�ฯ ภ�ษ�อังกฤษ คณิตศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์ เฉล่ีย
57 โนนเจรญิพิทยาคม 32.39 30.27 21.73 16.71 25.32 25.28

เฉล่ียระดับ สพม.32 43.02 36.10 28.97 25.62 29.40 32.62
เฉล่ียระดับ จังหวัด 40.52 34.61 25.30 21.22 27.68 29.87
เฉล่ียระดับ ประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 32.34

4.1.4 ง�นประกันคุณภ�พ
มีการวางแผนพฒันาโรงเรยีน  โดยมีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

โดยเปิดโอกาสให้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการกำาหนดกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ  และเป้าหมาย
และได้มีการจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี แผนปฏิบัติการ
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้เก่ียวข้องทราบ ดังน้ี

1. แผนปฏิบัติก�รของโรงเรยีน  ผู้รับผิดชอบและมีแผนปฏิบัติการทีต่อบสนองทิศทาง
การพัฒนาโรงเรยีน  กำาหนดสัดส่วนการใช้เงินในแผนปฏิบัติการมีการดำาเนินงานการกำากับติดตาม
และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการของโรงเรยีน

2. มีก�รกำ�หนดอุดมก�รณ์ของโรงเรยีน
มีกำ�หนดยุทธศ�สตร์เพ่ือสร้�งเสริมคุณธรรมลักษณะนิสัยและคว�มประพฤติและมีก�รเผยแพร่ให้เป็นท่ีทร�บกั
นท่ัวไป  ก�รจัดองค์กร
มีจัดทำาแผนภูมิการบรหิารโรงเรยีนกำาหนดขอบข่ายของหนว่ยงานใหส้อดคล้องกับสภาพปัจจุบันมีการกำาหนดหน
้ าที่ความรบัผิดชอบและมอบหมายงานครบทุกงานและดำาเนินงานเปน็ไปตามแผนภูมิท่ีโรงเรยีนกำาหนดมีการตร
วจสอบและติดตามผล  และมีการประชาสมัพันธ์ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ

3. ก�รดำ�เนินง�นด�้นระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ
มีการดำาเนินงานสารสนเทศและแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
มีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและครอบคลุมภารกจิ
เป็นปัจจุบันมีการนำาสารสนเทศไปใช้มีการพัฒนาเจา้หน้าที่ดำาเนินงานด้านสารสนเทศการจดัและพัฒนาระบบเคร
ื อข่ายงานสารสนเทศของโรงเรยีนมีการเผยแพรส่ารสนเทศให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องและสาธารณชนทราบ

4. ก�รจัดระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
และมีแผนการดำาเนินงานจัดทำามาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังก
ั ดมีการดำาเนินการพฒันาไปสู่มาตรฐานทีก่ำาหนด
มีการประเมินคุณภาพภายในและจดัทำารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาภายในอยา่งต่อเน่ือง
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

5. ก�รควบคุมภ�ยใน
มีการจัดระบบควบคุมภายในมกีารแต่งต้ังคณะกรรมการมีการดำาเนินการควบคุมภายในตามหลกัเกณฑ์มาตรการ
และวิธีการทีค่ณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำาหนดอย่างเป็นระบบมีราย
งานผลการควบคุมภายในใหส้ำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และยังมีการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง

6. ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นแผนง�นและประกันคุณภ�พ
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มีการประเมินผลการดำาเนินงานแผนงานและประกนัคุณภาพในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรยีนในรูปแบบข
องคณะกรรมการ
มีการวิเคราะห์และผลการประเมินการดำาเนินงานแผนงานและประกนัคุณภาพไปใช้ในการปรบัปรุงพัฒนาการดำา
เนินงานแผนงานและประกนัคุณภาพ

4.2  กลุ่มบรหิ�รง�นบุคคล
4.2.1 ง�นบุคคล
1. ก�รว�งแผนอัตร�กำ�ลัง  ได้ดำาเนินการวิเคราะห์อัตรากำาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีการจัดทำาแผนอตัรากำาลัง (ระยะ 3 – 5 ปี) ได้กำาหนดวิธีการแกปั้ญหาท่ีสอดคล้องกับแผนอัตรากำาลัง
มีการประสานงานขอความรว่มมือจากหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้องมีการประเมินผลการดำาเนินการวางแผนอตัรากำาลัง
     2. ก�รพัฒน�บุคล�กร  พิจารณาการดำาเนินงานของโรงเรยีนในเรือ่งต่อไปน้ี
    (1) การปฐมนิเทศ/การนิเทศภายใน
    (2) การจัดหาหรอืจัดทำาเอกสารแนะนำาการปฏิบัติงาน
   (3) การสง่บุคลากรไปอบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาเพ่ิมเติม/ศึกษาดูงาน
    (4) การจัดอบรมประชุมหรือสัมมนาในโรงเรยีน
   (5) การสง่เสริม สนับสนุนใหข้้าราชการครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
มีแผนพัฒนาบุคลากรมีการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอยา่งน้อย 3 รายการ บุคลากรยงันำาความรูท่ี้ได้
จากการพฒันามาขยายผลในโรงเรยีนมีการประเมินผลการจดักิจกรรมพัฒนาบุคลากรยงัมีการนำาผล
การประเมินมาใช้ในการปรบัปรุงพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเน่ือง
       3. ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของบุคล�กร  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
มีเคร่ืองมือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยา่งน้อย
ภาคเรยีนละ1ครั้งมีการวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนำาผลการวิเคราะห์ไปใช้
ในการพฒันาบุคลากร
       4. ก�รบำ�รุงขวัญและส่งเสริมกำ�ลังใจ  มีแผนการบำารุงขวัญและส่งเสริมกำาลังใจบุคลากร
มีการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน มีการสำารวจความพึงพอใจของบุคลากรมีการประเมินผลการจดักิจกรรม
การบำารุงขวัญและส่งเสริมกำาลังใจบุคลากร มีการนำาผลการประเมินมาใช้ในการปรบัปรุงพัฒนากิจกรรม
การบำารุงขวัญและส่งเสริมกำาลังใจบุคลากร

4.2.2 ง�นกจิก�รนักเรียน
    1. ก�รว�งแผนง�นกิจก�รนักเรียน
         1.1 ก�รรวบรวมขอ้มูลและจัดทำ�ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับง�นกิจก�รนักเรียน
มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเกีย่วกบังานกจิการนักเรียน
การรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเกีย่วกบังานกจิการนักเรียนทีเ่ป็นปัจจุบัน
การจัดทำาระเบียบและแนวปฏิบัติเป็นเอกสารคู่มือครูหรือคู่มือนักเรียนข้ึนใช้ในโรงเรยีน
การเผยแพรใ่ห้ผู้เก่ียวข้องทราบมีการปรบัปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอยา่งสม่ำาเสมอ
  1.2 ก�รทำ�แผนง�นกิจก�รนักเรียน การจัดทำาข้อมูลเก่ียวกบังานกจิการนักเรียน
มีการจัดทำาแผนงานกจิการนักเรียนเป็นลายลกัษณ์อักษร
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนมีการดำาเนินการตามแผนยงัมีการติดตามประเมินผล

2. ก�รบริห�รง�นกิจก�รนักเรียน
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  2.1 ก�รกำ�หนดหน้�ท่ีคว�มรบัผิดชอบง�นกิจก�รนักเรียน
การกำาหนดขอบข่ายงานกิจการเรยีนมีการทำาแผนภูมิงานกจิการนักเรียน
การจัดทำาพรรณนางานกจิการนักเรียนมีการกำาหนดหน้าที่ความรบัผิดชอบครบทุกงานตามแผนภูมิของโรงเรียนม
ี การประชาสมัพันธ์เผยแพร่
  2.2 ก�รประส�นง�นกิจก�รนักเรียน
การประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆภายในโรงเรยีนมีการประสานงานระหว่างโรงเรยีนกบัเครือข่ายผู้ปกครองมีก
ารประสานงานกบัหน่วยงานทีร่ับผิดชอบเก่ียวกบัเยาวชนมกีารประสานงานอยา่งต่อเน่ือง
การประเมินและติดตามผลการปฏิบัติ
  2.3 ก�รส่งเสริมง�นกิจก�รนักเรียน
วางแผนกำาหนดแนวทางการสง่เสริมการจดักิจกรรมนักเรียนโดยสนบัสนุนใหน้ักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนกา
รวางแผนมกีารดำาเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน
และส่งเสริมสนับสนุนใหน้ักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนดัและความสนใจข
องนักเรียน
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้ทำาได้ทำาเป็นรักการอา่นและเกิดการใฝรู่้อย่า
งต่อเน่ืองมีการนิเทศกำากับติดตาม
และประเมินผลการดำาเนินงานยังมีการนำาผลประเมินไปปรบัปรุงพัฒนาการจดักิจกรรมนักเรียนอยา่งต่อเน่ือง

 3. ก�รส่งเสริมพัฒน�ให้นักเรียนมวิีนัยคุณธรรมจรยิธรรม
  3.1 ก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒน�คว�มประพฤติและระเบียบวินัย ได้แก่
ก�รตรงต่อเวล�คว�มสะอ�ดก�รแต่งก�ยก�รเข้�แถวก�รแสดงคว�มเค�รพ
ก�รปฏิบัติต�มระเบียบข้อบังคับและแนวท�งปฏิบัติของโรงเรยีน
การจัดกิจกรรมมีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเป็นประจำาและต่อเน่ือง
ปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอยา่งเด่นชัดเผยแพร่ผลงานให้เป็นท่ีปรากฏ
  3.2 ก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒน�ด้�นคุณธรรมจรยิธรรม  การจัดกิจกรรม
มีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรมเป็นลายลกัษณ์อักษรจัดกิจกรรมเป็นประจำาและต่อเน่ืองปรากฏผลต่อพฤติก
รรมนักเรียนอยา่งเด่นชัดเผยแพร่ผลงานให้เป็นท่ีปรากฏ
  3.3 ก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒน�ด้�นคว�มรบัผิดชอบต่อสังคม
การจัดกิจกรรมมีหลักฐานการจดักิจกรรมเป็นลายลกัษณ์อักษรจัดกิจกรรมเป็นประจำาและต่อเน่ืองปรากฏผลต่อ
พฤติกรรมนักเรียนอยา่งเด่นชัดเผยแพร่ผลงานให้เป็นท่ีปรากฏกจิกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจรยิธรรม
ได้แก่กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะ อันพึงประสงค์8ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พ.ศ.2551คือรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัยใฝเ่รียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งม่ันในการทำางาน
รักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมได้แก่การบำาเพ็ญตนให้เป็นป
ระโยชนก์ารปฏิบัติตามกฎหมายการพัฒนาสาธารณสถานฯลฯ
     3.4 ก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒน�ก�รใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์
การจัดกิจกรรมมีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรมเป็นประจำาและต่อเน่ืองปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอยา่ง
เด่นชัดเผยแพร่ผลงานให้เป็นท่ีปรากฏ
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  3.5 ก�รยกย่องให้กำ�ลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี
การยกยอ่งให้กำาลังใจมีหลักฐานการยกยอ่งให้กำาลังใจเป็นลายลกัษณ์อักษรมีแนวปฏิบัติเก่ียวกบัการยกยอ่งให้กำาล
ั งใจ เป็นลายลกัษณ์อักษรเผยแพร่เกียรติประวัติของนักเรียนทีป่ระพฤติดีให้ปรากฏ
การบนัทึกเกียรติประวัติของนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน                และเป็นปัจจุบัน
 4. ก�รดำ�เนินง�นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  4.1ก�รจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การแต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน
เป็นลายลกัษณ์อักษร ดำาเนินงานตามแผน
ประเมินผลการดำาเนินงานและนำาผลการประเมินไปใช้ในการพฒันางาน
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับเครือข่ายที่เก่ียวข้อง
  4.2 ก�รรูจั้กนักเรียนเป็นร�ยบุคคล  การมอบหมายให้ครูดูแลรบัผิดชอบกลุ่มนักเรียน
เป็นลายลกัษณ์อักษรครูผู้รับผิดชอบยังดำาเนินการศึกษานกัเรียนเป็นรายบุคคลยังดำาเนินการศึกษานกัเรียนครบทุ
กคนมีเอกสารหลักฐานข้อมูลนักเรียนทีส่ามารถตรวจสอบได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดกลุ่มนักเรียน
  4.3 ก�รคัดกรองนักเรียน มีเคร่ืองมือสำาหรับใช้ในการคัดกรองนักเรียน
ประชุมช้ีแจงครเูก่ียวกบัแนวปฏิบัติในการคัดกรองนักเรียนครยูังดำาเนินการคัดกรองนักเรียนตามแนวปฏิบัติ
มีคณะกรรมการร่วมพิจารณาผลการคัดกรองนักเรียนมีการจำาแนกนกัเรียนอยา่งชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุ่ม
  4.4 ก�รดำ�เนินง�นป้องกันก�รแก้ไขปัญห�นักเรียน  มีข้อมูลเก่ียวกบันักเรียนทีมี่ปัญหา
ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหากำาหนดแนวทางวิธีการปอ้งกันและมีหลักฐานการปอ้งกันและแก้ไขตามวิธี
ท่ีกำาหนดไว้มีการแกปั้ญหารว่มกันกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
มีการติดตามประเมินผลและนำาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินการแกไ้ขปญัหา

4.5 ก�รส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พนักเรียน
มีข้อมูลนักเรียนทีค่วรได้รับการสง่เสริมและพัฒนา
ดำาเนินงานร่วมกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องมีการติดตามประเมินผลและนำาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการด
ำ เนินงาน
  4.6 ก�รส่งต่อนักเรียน
มีข้อมูลนักเรียนทีค่วรได้รับการสง่ต่อมีแนวปฏิบัติในการสง่ต่อนักเรียนทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน
ส่งต่อนักเรียนตามแนวปฏิบัติท่ีกำาหนดไว้มีการประสานความรว่มมือกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
การติดตามประเมินผลและนำาผลการประเมินมาปรบัปรุงพัฒนาการดำาเนินงาน
 5. ก�รดำ�เนินก�รส่งเสริมประช�ธิปไตยในโรงเรยีน

   
มีการช้ีแจงเผยแพร่หลักการประชาธิปไตยในโรงเรยีนมีการจัดทำาแผนงาน/โครงการสง่เสริมประชาธิปไตยในโรงเร
ี ยนมีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการเป็นประจำามีการนิเทศกำากับติดตามประเมินผลและพัฒนาอยา่งต่อเนื
่ องปรากฏบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรยีนอยา่งเด่นชัด สามารถเปน็แบบอย่างแกโ่รงเรยีนอืน่ได้

6. ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นกิจก�รนักเรียน

มีการประเมินผลงานกจิการนักเรียนโดยมีหลักฐานใหต้รวจสอบได้มีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายใ
นโรงเรยีนมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการมีการวิเคราะห์ผลการประเมินผลงานกจิการนักเรียนนำาผล
การวิเคราะห์ไปใช้ในการปรบัปรุงพัฒนาการดำาเนินงานกจิการนักเรียน

4.3. กลุ่มง�นบรหิ�รง�นงบประม�ณ
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 1. ก�รบริห�รก�รเงิน  ได้วางแผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
ให้เหมาะสมสอดคล้องและถูกต้องกับระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้องยังมีการเบิกจ่ายเงนิใหแ้ก่ผู้มีสิทธ์ิหรือเจ้าหนี้ยังมีกา
รเบิกจ่ายเงนิตามระเบียบภายในเวลากำาหนดยังมีการกำากับเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงนิตามแผนยงัมีการบรหิาร
การเงนิเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
 2. ก�รบริห�รก�รเงินและบัญชี  การบรหิารการเงนิมีการจัดทำาหลักฐานการเงนิครบถ้วนถูกต้อง
เป็นปัจจุบันเก็บหลักฐานเป็นระเบียบและปลอดภัย
การรับเงินทุกประเภทมีการออกใบเสร็จรับเงินยังมีการลงบัญชีในสมุดเงินสด
จัดทำาบัญชีในสมุดเงินสดถูกต้องเป็นปัจจุบันยังมีการตรวจสอบหลักฐานการรบัเงินตามระเบียบการเกบ็รักษาเงิน
การจ่ายเงนิอยูภ่ายในวงเงนิท่ีได้รับมอบอำานาจจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีหลักฐานใ
นการจ่าย  การเกบ็รักษาเงินเอกสารแทนตัวเงินและการจดัทำารายงานเงนิคงเหลือประจำาวัน
มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินยังปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการเกบ็รักษาเงิน
มีการกำาหนดมาตรการตรวจสอบติดตามด้านบุคลากรและด้านวิธีการยังมีการนิเทศกำากับติดตามและตรวจสอบอย
่ างสม่ำาเสมอ
ระบบการควบคุมการรบั–จ่ายเงนิประจำาวันยังมีการตรวจสอบความถูกต้องตรงกันระหว่างยอดเงินคงเหลือในสมุ
ดเงินสดกับรายงานเงนิคงเหลือประจำาวันโดยผูบ้ริหารสถานศึกษายงัมีการตรวจสอบสมุดเงินสดรายงานเงนิคงเหล
ื อประจำาวันและทะเบียนการเงนิต่างๆโดยผู้บริหารสถานศึกษาทุกส้ินเดือนยงัดำาเนินการเกีย่วกบัรายงานการเงิ
นตามท่ีระเบียบและกฎหมายกำาหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน
มีแผนการใช้เงินยังมีการใช้จ่ายเงนิตามแผนยงัมีหลักฐานการควบคุมการใช้จ่ายเงนิตามแผน
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเหมาะสมการใช้จ่ายเงนิยังนำาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรบัปรุงพัฒนาแผน
การใช้จ่ายเงนิ
 3. ก�รบริห�รง�นพัสดุและสินทรพัย์
การดำาเนินการจัดซ้ือจัดจ้างยังมีการจัดซ้ือจัดจ้างปฏิบัติครบตามข้ันตอนยงัมีการดำาเนินการถูกต้องตามระเบียบท
ุ กข้ันตอนมีการดำาเนินการจัดซ้ือจัดจ้างอยา่งรวดเรว็ทันเวลามีจัดระบบการเก็บรักษาหลักฐานการจดัซ้ือจัดจ้าง
การจัดทำาบัญชีวัสดุและทะเบียนครภัุณฑ์มีการจัดทำาบัญชีวัสดุและทะเบียนครภัุณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีกำากั
บติดตามดูแลการจดัทำาบัญชีวัสดุและทะเบียนครภัุณฑ์อย่างสม่ำาเสมอมีการจัดระบบการจัดเก็บรักษาบัญชีวัสดุแ
ละทะเบียนครภัุณฑ์มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำาบัญชีวัสดุและทะเบียนครภัุณฑ์อย่างครบถ้วนและปลอดภ
ั ย  การบำารุงรักษาพัสดุหรือปรับซ่อมยังมีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อักษร
การตรวจสอบการรบั – จ่ายพสัดุประจำาปียังมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุตามระเบียบ

4. ก�รบริห�รงบประม�ณในปีงบประม�ณ 2563
1.  เงินอุดหนุนจ�กรัฐ

ร�ยก�ร
งบประม�
ณ(บ�ท)

หม�ยเหตุ

1.1 เงินอุดหนุนรายหัว (ข้อมูลนักเรียนยืนยันตัวตน ณ 18  กรกฏาคม  2563)
  ม. ต้น      จำานวน  339  คน 1,186,500 คนละ 3,500.00  บาท
  ม. ปลาย   จำานวน  273 คน 1,037,400 คนละ 3,800.00  บาท

รวม (612  คน) 2,223,900 (นักเรียนท้ังหมด 612 คน)
1.2 เงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
(ม.ต้น) 1/2563

-
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1.3 เงินค่าอาหารนักเรียนประจำาพักนอน -
1.4 งบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  ข้อมูลนักเรียนยืนยันตัวตน ณ 18  กรกฏาคม  2563
1.4.1 ค่าจัดการเรยีนการสอน
        ม.ต้น (339 คน)
        ม.ปลาย (273 คน)

รวม

1,186,500
1,037,400
2,223,900

คนละ 3,500  บาท/ปี
คนละ 3,800  บาท/ปี

1.4.2 ค่าหนังสือเรียน
        ม.ต้น (339 คน)
        ม.ปลาย (273 คน)

รวม

284,214
329,569
613,783

ม.1 คนละ 700  บาท/ปี (700×105=73,500)
ม.2 คนละ 863  บาท/ปี(863×132=113,916)
ม.3 คนละ 949  บาท/ปี(949×102=96,798)
ม.4 คนละ 1,257  บาท/ปี(1,257×100 =125,700)
ม.5 คนละ 1,263  บาท/ปี(1,263×78=98,514)
ม.6 คนละ 1,109  บาท/ปี(1,109×95=105,355)

1.4.3 ค่าอุปกรณ์การเรยีน
        ม.ต้น (339 คน)
        ม.ปลาย (273 คน)

รวม

142,380
125,580
267,960

คนละ 420  บาท/ปี
คนละ 460  บาท/ปี

1.4.4 ค่าเครือ่งแบบ
        ม.ต้น (339 คน)
        ม.ปลาย (273 คน)

รวม

152,550
136,500
289,050

คนละ 450  บาท/ปี
คนละ 500  บาท/ปี

1.4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
        ม.ต้น (339 คน)
        ม.ปลาย (273คน)

รวม

298,320
259,350
557,670

คนละ 880  บาท/ปี
คนละ 950  บาท/ปี

2.   ร�ยก�รจัดสรร

ลำ�ดับท่ี ร�ยก�ร
งบประม�ณ
( บ�ท/ปี )

หม�ยเหตุ

1 วิชาการ               70 % 1,556,730

2 งบบริหาร             20 % 444,780

3 งบสำารอง             10 % 222,390

รวม 2,223,900

4.4. กลุ่มง�นบรหิ�รง�นท่ัวไป
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4.4.1 งานบรกิารอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม
 1. ก�รพัฒน�อ�ค�รสถ�นท่ีและสภ�พแวดล้อม  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  มีอาคารเรยีน 4 หลัง
อาคารหอประชุม  1  หลัง  อาคารฝกึงาน  1  หลัง  บ้านพกัผู้บริหาร  1 หลังบ้านพกัครู  6  หลัง
บ้านพกันักเรียน  4  หลัง  บ้านพกันักการภารโรง 3  หลัง  ห้องน้ำาห้องส้วม 4 หลังสระว่ายน้ำา  1  แห่ง
ห้องปฏิบัติการ   12 ห้อง  ได้กำาหนดแนวทางวางแผนการบรหิารจัดการอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนหรอืจัดทำาผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan)
ยังมีการดูแลและพัฒนาอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมของโรงเรียนใหอ้ยู่ในสภาพทีม่ั่นคงปลอดภัยเหมาะสมพร
้ อมท่ีจะใช้ประโยชนย์ังมีการติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพ่ือให้เก
ิ ดความคุ้มค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ยังมีการสำารวจความพึงพอใจจากผู้ท่ีเก่ียวข้องยังมีการการสรปุปร
ะเมินผลและรายงาน
 2. ก�รจัดบรรย�ก�ศบริเวณโรงเรยีน  บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด
บรรยากาศภายในอาคารเรยีนสะอาดความร่มร่ืนความสวยงาม  มีความปลอดภัยและความสะดวก
จัดห้องเรียนได้พอเพียงหรือมีการแกปั้ญหาการขาดแคลนได้อย่างเหมาะสม
จัดห้องบริการและห้องพิเศษในอาคารเรยีนได้มากกว่าร้อยละ 75
ของเกณฑ์มาตรฐานมีการดูแลรกัษาอาคารเรยีน
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการดูแลเป็นลายลกัษณ์อักษรยังมีการบำารุงรักษาใหค้งสภาพมีระเบียบสวยงามใช้การได้แล
ะเอ้ือต่อการเรยีนรู้ยังมีการซอ่มแซมหรือปรับปรุงให้ดีข้ึนสภาพอาคารยงัได้รับการบำารุงรักษาใหอ้ยู่ในสภาพทีม่ั่น
คงแข็งแรงและสะอาดสวยงาม
การรักษาความปลอดภัยอาคารเรยีนได้แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการรกัษาความปลอดภัยเป็นลายลกัษณ์อักษร
ยังมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปอ้งกันและรักษาความปลอดภัยท่ีใช้การได้ยังมีการควบคุมและติดตามการรกัษา
ความปลอดภัยอาคารเรยีนยังมีการฝกึอบรมวิธีการรักษาความปลอดภัยใหแ้ก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 3. ก�รบริก�รห้องบรกิ�ร  อำานวยความสะดวกเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาเพ่ิมเติม
แก่นักเรียน เช่น ห้องผู้บริหารโรงเรยีน  ห้องบริหารงานวิชาการ  ห้องสมุด  ห้องแนะแนว  ห้องพยาบาล
ห้องศูนย์วิทยบริการ  และห้องสันทนาการ  เป็นต้น
และยังได้จัดห้องพิเศษเพ่ือเป็นสถานทีส่ำาหรับจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เป็นพิเศษเพ่ิมเติมจากการเรยีนการสอนตาม
ปกติโดยมีส่ือและอุปกรณ์การสอนเพ่ือการทดลอง
ฝึกปฏิบัติงานไว้สำาหรับนักเรียนเช่นห้องปฏิบัติการเคมีชีววิทยาฟิสิกส์และศูนย์การเรยีนรู้ต่างๆ
นอกจากนีย้ังมีการจัดระบบส่ือสารและประชาสัมพันธ์ในโรงเรยีนยังมีผู้รับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อักษรยังมีแนวปฏ
ิ บัติและให้บริการการสือ่สารและประชาสัมพันธ์ยังมีการประเมินผลการจดัการสือ่สารและประชาสัมพันธ์ยังมีก
ารปรับปรุงและพัฒนาการจดัการสือ่สาร

4.4.2 ง�นธรุก�ร
 1. ก�รว�งแผนง�นธุรก�ร
       1.1 ก�รรวบรวมขอ้มูลระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับง�นธุรก�ร  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
การรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกบังานธุรการเปน็ลายลกัษณ์อักษรมีการรวบรวมข้อมูลระเบียบแ
ละแนวปฏิบัติเก่ียวกบังานธุรการทีเ่ป็นปัจจุบัน  การจัดทำาเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ท่ีใช้ใน
งานธุรการไว้ใช้ในโรงเรยีนมีการจัดทำาเป็นเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ การเผยแพรใ่ห้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ



32

       1.2 ก�รทำ�แผนง�นธุรก�ร  กำาหนดแผนงานธุรการมกีารจัดทำาแผนงานธุรการเปน็
ลายลกัษณ์อักษรมีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามแผนมีการดำาเนินงานตามทีก่ำาหนดไว้อย่างครบถ้วน
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน

2. ก�รบริห�รง�นธุรก�ร
      2.1 ก�รกำ�หนดหน้�ท่ีคว�มรบัผิดชอบ  กำาหนดขอบข่ายงานธุรการ
การทำาแผนภูมิการบรหิารงานธุรการมกีารจัดทำาพรรณนางานธุรการมกีารมอบหมายหน้าที่ความรบัผิดชอบครบท
ุ กงานมีการประชาสมัพันธ์เผยแพร่
      2.2 ก�รจัดบุคล�กร  กำาหนดแนวทางการจดับุคลากรมีการแต่งต้ังบุคลากรครบทุกงาน
บุคลากรยงัมีคุณสมบัติเหมาะสม ตามลักษณะงานงานท่ีปฏิบัติยังถูกต้องเรียบรอ้ยเป็นปัจจุบัน
         2.3 ก�รจัดสถ�นท่ี
จัดให้สถานทีท่ำางานธุรการมห้ีองธุรการโดยเฉพาะจดัสถานทีป่ฏิบัติงานภายในห้องธุรการเปน็สัดส่วนและสะดวก
แก่การใหบ้ริการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการดำาเนินงานหอ้งธุรการมคีวามเหมาะสมม่ันคงและปลอดภัย
    3. ก�รบริห�รง�นส�รบรรณ
          3.1 ก�รลงทะเบียนรบั – ส่งเอกส�รและหนังสือร�ชก�ร  ทะเบียนรับ–ส่งเอกสาร
และหนังสือราชการยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ การลงทะเบียนรับ – ส่งถูกต้องตามระเบียบงาน
สารบรรณยงัมีการจัดระบบการประสานงานท่ีรวดเรว็สามารถตรวจสอบและติดตามเร่ืองได้สะดวก
  3.2 ก�รโต้ตอบหนังสือร�ชก�ร  หลักฐานการโต้ตอบหนังสือราชการมหีนังสือราชการ
ท่ีโต้ตอบถูกต้อง ตามระเบียบงานสารบรรณการจดัระบบโต้ตอบหนังสือราชการโดยระบบ e – office
ยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ การโต้ตอบหนังสือราชการรวดเรว็ทันเวลา
 3.3 ก�รเก็บรักษ�และทำ�ล�ยหนังสือร�ชก�ร
การจัดระบบเก็บรักษาและทำาลายหนงัสือราชการมกีารกำาหนดแนวปฏิบัติในการดำาเนินการไว้เป็นลายลกัษณ์อัก
ษรและถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณการเกบ็รักษาและการทำาลายหนงัสือราชการอยา่งถูกต้องตามระเบียบ
งานสารบรรณยงัสามารถค้นหาหนงัสือราชการหรอืหลักฐานต่างๆ
ได้สะดวกและรวดเร็วยังใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเกบ็รักษา                     และทำาลายหนงัสือราชการ
  3.4 ก�รบริก�รเก่ียวกับง�นส�รบรรณ  การบรกิารเกีย่วกบังานสารบรรณ
ได้แก่การบรกิารงานพมิพ์งานถ่ายเอกสารงานค้นหาเอกสารทางราชการฯลฯมกีารจัดระบบด้านบริการงานสาร
บรรณยังมีวัสดุครุภัณฑ์บุคลากรในการใหบ้ริการได้เพียงพอมีการบำารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีอยู่ตลอดเ
วลามีการปรบัปรุงการบรกิารใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอมีการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการใหบ้ริการ
  3.5  ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นธรุก�ร  ประเมินผลการดำาเนินงานธุรการ
โดยมีหลักฐานใหต้รวจสอบได้ยังมีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรยีนยังมีการประเมินในรูปแ
บบของคณะกรรมการยังมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการดำาเนินงานธุรการยังมีการนำาผลการวิเคราะห์ไปใช้ใน
การปรบัปรุงพัฒนาการดำาเนินงานธุรการ

4.4.3. ง�นชุมชนและภ�คีเครือข่�ย
 1. ง�นชุมชนและภ�คีเครือข่�ย
ได้มีการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพแวดลอ้มของชุมชนและภาคีเครือข่าย
ยังมีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อักษรยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชนและภาคีเครือข่
ายยังมีการจัดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศยังมีการพัฒนาข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
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ส่งเสริมสนับสนุนการสรา้งความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชนและภาคีเครือข่าย
มีแผนการสรา้งความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชนและภาคีเครือข่ายยังมีการใหชุ้มชนภาคีเครือข่ายและผู้มีส่
วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนยงัมีการดำาเนินการตามแผน

2. ก�รให้บริก�รชุมชน  ให้บริการชุมชนด้านวิชาการ  ด้านอาคารสถานที่  ด้านวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์
ด้านบุคลากรและให้บริการด้านอื่นๆ  โดยชุมชนมีความพึงพอใจในการรบับริการ
การบรกิารข่าวสารแก่ชุมชนมีหลักฐานการจดักิจกรรมพัฒนาชุมชนยังมีชุมชนยังให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมยั
งมีชุมชนยังมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมยังมีการปรบัปรุงและพัฒนาการจดักิจกรรมพัฒนาชุมชน
การร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเน่ืองยังปรากฏว่าโรงเรยีนกบัชุมชนมีความสัมพันธ์กันเป็นอยา่ง
ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังองค์กร1เพ่ือสนับสนุนโรงเรยีนมีหลักฐานการจดัต้ังองค์กรท่ีมิใช่นิติบุคคล
เพ่ือสนับสนุนโรงเรยีนมีองค์กรท่ีเป็นนิติบุคคลเพ่ือสนับสนุนโรงเรยีนมีผลงานท่ีสนับสนุนโรงเรยีน
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ส่วนท่ี  2
กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการศึกษา

ประจำาปีงบประมาณ  2564
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1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 54 รัฐต้องดําเนินการใหเ้ด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสบิสองปี ต้ังแต่

ก่อนวัยเรยีนจนจบการศึกษาภาคบงัคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดําเนินการใหเ้ด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึง่ เพ่ือพัฒนารา่งกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย
รัฐต้องดําเนินการใหป้ระชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมท้ังส่งเสริม
ให้มีการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรฐัมีหน้าที่ดําเนินการ กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนใหก้ารจัดการศึกษา
ดังกล่าวมคุีณภาพและได้มาตรฐานสากล ท้ังน้ี ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแหง่ชาติซ่ึงอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกบัการจดัทําแผนการศึกษาแหง่ชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแหง่ชาติด้วย การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ
สามารถเช่ียวชาญได้ ตามความถนัดของตน และมีความรบัผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดําเนินการใหเ้ด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดําเนินการใหผู้้ขาดแคลนทนุทรพัย์ได้รับการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน ให้จัดต้ังกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทนุทรพัย์
เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน
หรือใช้มาตรการหรอืกลไกทางภาษีรวมท้ังการใหผู้้บริจาคทรพัย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหยอ่นภาษ
ี ด้วย ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดใหก้ารบรหิารจัดการกองทุน
เป็นอิสระและกําหนดใหมี้การใช้จ่ายเงนิกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

มาตรา 258  ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปน้ี
จ. ด้านการศึกษา

(1) ให้สามารถเริม่ดําเนินการใหเ้ด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา 54
วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนารา่งกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

(2) ให้ดําเนินการตรากฎหมายเพือ่จัดต้ังกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นคร ูมีความรูค้วามสามารถอยา่งแทจ้ริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบรหิารงานบคุคลของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู

(4) ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอนทกุระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรยีนได้ตามความถนัด
และปรับปรุงโครงสร้างของหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันท้ังในระดับชาติ
และระดับพ้ืนท่ี
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2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2553

มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข

มาตรา 7 ในกระบวนการเรยีนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกต้องเก่ียวกบัการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ  รวมท้ังส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ กีฬา
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความรเิร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเน่ือง

มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหย้ึดหลักดังน้ี
(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง

มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสรา้ง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังน้ี
(1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
(2) มีการกระจายอํานาจไปสูเ่ขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน
(3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา
(4) มีหลักการสง่เสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา และการ

พัฒนาคร ูคณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
(5) ระดมทรัพยากรจากแหลง่ต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
(6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564 ) ซ่ึงแปลง

ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ัน ทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแลว้ มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซ่ึงกําหนดไว้ในยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปีเป็นกรอบ
ท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพฒันาท่ีกําหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี
ต่อจากนีไ้ปพิจารณาจากการประเมนิสภาพแวดลอ้มการพัฒนาท้ังจากภายนอกและภายในประเทศท่ีบ่งช้ีถึง
จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเส่ียงในการทีจ่ะผลักดันขับเคล่ือนให้
การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยทุธศาสตรช์าติระยะ 20 ปีท้ังน้ีโดยได้คํานึงถึง
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การต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเน่ืองภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังน้ัน การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังน้ี

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพ่ือวางรากฐานใหค้นไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีคุณธรรมจรยิธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพทีดี่ ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต

1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสงัคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมี
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้

1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยัง่ยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลติและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากและสรา้งความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา

1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนบัสนุน
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน

1.5 เพ่ือให้การบรหิารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส ทันสมัย และมีการทํางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา

1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจรญิไปสู่ภูมิภาคโดยการพฒันาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลติและบริการเดิมและขยายฐานการผลติและบริการใหม่

1.7 เพ่ือผลักดันใหป้ระเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ท้ังในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมีบทบาทนํา
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบรกิาร และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก

2. เป้าหมายรวม
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กําหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ

ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย
 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน

ท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรบัตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและทําประโยชนต่์อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจทีดี่มีความเจรญิงอกงามทางจิตวิญญาณ
มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย

2.2 ความเหล่ือมลํ้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมคีวามเข้มแข็ง
ประชาชนทกุคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสงัคมท่ีมีคุณภาพอย่างทัว่ถึง
และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอยา่งน้อยรอ้ยละ 15

2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสรา้งเศรษฐกิจปรบัสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรา้งสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลติและบริการ
ฐานความรูช้ั้นสูงใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลติและการให้บริการสู่
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี
และมีปัจจัยสนบัสนุน อาท ิระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอ้ือต่อการขยายตัวของ
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ภาคการผลติและบริการ

2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไมใ้ห้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ี
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ี
ได้รับการจดัการอยา่งถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน

2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลกัษณ์ดี
และเพ่ิมความเช่ือม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแยง้ทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลดัและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนษุย์ลดลง
มีความพร้อมท่ีปกป้องประชาชนจากการกอ่การรา้ยและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
กําหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนสง่ โลจสิติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน
การพัฒนาท่ีสําคัญในอนภูุมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทนุและการส่งออก
ของไทยในอนภูุมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสงูข้ึน

2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครฐัท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรง่ใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อํานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครฐัในการใหบ้ริการซึง่ภาคเอกชนดําเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการใหบ้ริการ ปัญหาคอรร์ัปช่ันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครฐัท่ีจัดทําโดยสถาบนัการจัดการนานาชาติและ
อันดับความยากงา่ยในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูง ฐานภาษีกว้างข้ึน และดัชนีการรับรู้การทจุริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครฐัท่ีมีความรูค้วามสามารถและ
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

4. ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 – 2580)
โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตรช์าติ

เป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจดัทําแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกนัเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตรช์าติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบญัญัติ
การจัดทํายุทธศาสตรช์าติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 โดยกําหนดให้มี
การแต่งต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตรช์าติ เพ่ือรับผิดชอบในการจดัทําร่างยุทธศาสตรช์าติ กําหนดวิธีการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทําร่างยุทธศาสตรช์าติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล
รวมท้ังกําหนดมาตรการสง่เสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนทกุภาคสว่นดําเนินการใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตรช์าต
ิ เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตรช์าติ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการยุทธศาสตรช์าติได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรช์าติด้านต่าง ๆ รวม 6 คณะ
อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรช์าติด้านความมัน่คง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรช์าติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรช์าติด้านการพฒันา
และเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรช์าติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
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ระบบการบริหารจัดการภาครฐั เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําร่างยุทธศาสตรช์าติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขทีก่ําหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และหน่วยงานของรฐัท่ีเก่ียวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทําร่างยุทธศาสตรช์าติตามท่ี
กฎหมายกําหนดแล้ว

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตรช์าติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ซ่ึงจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว้ ด้วยการพฒันาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว้ ด้วยการพฒันาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ

4.1 ยุทธศาสตรช์าติด้านความมัน่คง
4.2 ยุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
4.3 ยุทธศาสตรช์าติด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์
4.4 ยุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.5 ยุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
4.6 ยุทธศาสตรช์าติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง

4.1.1 เป้าหมาย
4.1.1.1 ประชาชนอยูดี่ กินดี และมีความสุข
4.1.1.2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ
4.1.1.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมัน่คง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปญัหาความม่ันคง
4.1.1.4

ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมัน่คงเป็นท่ีช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ
4.1.1.5 การบรหิารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

4.1.2 ตัวช้ีวัด
4.1.2.1 ความสุขของประชากรไทย
4.1.2.2 ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ
4.1.2.3 ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมัน่คง และการมีส่วนร่วม

ของภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาความม่ันคง
4.1.2.4

บทบาทและการยอมรับในด้านความมัน่คงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ
4.1.2.5 ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม

4.1.3 ประเด็นยุทธศาสตรช์าติด้านความมัน่คง
4.1.3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ

4.1.3.1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทกุภาคสว่นใหมี้ความเข้มแข็ง
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มีความพร้อม ตระหนักในเรือ่งความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปญัหา

4.1.3.1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรกัภักดีต่อสถาบนัหลักของชาติ
4.1.3.1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล
เห็นแกป่ระโยชนข์องประเทศชาติมากกว่าประโยชนส่์วนตน

4.1.3.1.4
การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถปอ้งกันและขจดัสาเหตุของประเด็นปัญหาความม่ันคงท่ีสําคัญ

4.1.3.2 การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง
4.1.3.2.1 การแกไ้ขปญัหาความม่ันคงในปัจจุบัน
4.1.3.2.2 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปญัหาท่ีอาจอบัุติข้ึนใหม่
4.1.3.2.3

การสรา้งความปลอดภัยและความสันติสุขอยา่งถาวรในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.3.2.4 การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ทางทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมท้ังทางบกและทางทะเล
4.1.3.3

การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ
4.1.3.3.1

การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแหง่ชาติแบบบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ
4.1.3.3.2 การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแห่งชาติ

กองทัพและหน่วยงานความมัน่คงรวมท้ังภาครฐัและภาคประชาชน
ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย
คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ

4..1.3.3.3
การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ

4.1.3.4 การบรูณาการความรว่มมือด้านความมัน่คงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมถึงองค์กรภาครฐัและท่ีมิใช่ภาครัฐ

4.1.3.4.1 การเสรมิสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอ้มระหว่างประเทศ
4.1.3.4.2 การเสรมิสร้างและธํารงไว้ซ่ึงสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค
4.1.3.4.3 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก

รวมถึงองค์กรภาครฐัและท่ีมิใช่ภาครัฐ
4.1.3.5 การพัฒนากลไกการบรหิารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม

4.1.3.5.1 การพัฒนากลไกให้พร้อมสําหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน
ป้องกันและแก้ไขปญัหาความม่ันคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม

4.1.3.5.2
การบรหิารจัดการความม่ันคงให้เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ

4.1.3.5.3 การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคล่ือนยทุธศาสตรช์าติ
ด้านความมัน่คง

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
4.2.1  เป้าหมาย
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4.2.1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแลว้

เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยัง่ยืน
4.2.1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน

4.2.2  ตัวช้ีวัด
4.2.2.1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

และการกระจายรายได้
4.2.2.2 ผลิตภาพการผลติของประเทศ ท้ังในปัจจัยการผลติและแรงงาน
4.2.2.3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
4.2.2.4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

4.2.3  ประเด็นยุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
4.2.3.1 การเกษตรสร้างมูลค่า

4.2.3.1.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน
4.2.3.1.2 เกษตรปลอดภัย
4.2.3.1.3 เกษตรชีวภาพ
4.2.3.1.4 เกษตรแปรรูป
4.2.3.1.5 เกษตรอัจฉริยะ

4.2.3.2 อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต
4.2.3.2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ
4.2.3.2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทยค์รบวงจร
4.2.3.2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
4.2.3.2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนสง่และโลจิสติกส์
4.2.3.2.5 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ

4.2.3.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว
4.2.3.3.1 ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
4.2.3.3.2 ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ
4.2.3.3.3 ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
4.2.3.3.4 ท่องเท่ียวสําราญทางน้ํา
4.2.3.3.5 ท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค

4.2.3.4 โครงสรา้งพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก
4.2.3.4.1 เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไรร้อยต่อ
4.2.3.4.2 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4.2.3.4.3 เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ
4.2.3.4.4 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเทคโนโลยสีมัยใหม่
4.2.3.4.5 รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค

4.2.3.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูป้ระกอบการยุคใหม่
4.2.3.5.1 สร้างผูป้ระกอบการอัจฉริยะ
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4.2.3.5.2 สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงนิ
4.2.3.5.3 สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
4.2.3.5.4 สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
4.2.3.5.5 ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ

4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.3.1  เป้าหมาย

4.3.1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21
4.3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน

ตลอดช่วงชีวิต
4.3.2  ตัวช้ีวัด

4.3.2.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยูท่ี่ดีของคนไทย
4.3.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต
3.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย

4.3.3  ประเด็นยุทธศาสตรช์าติด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์
4.3.3.1 การปรบัเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

4.3.3.1.1 การปลกูฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลีย้งดูในครอบครัว
4.3.3.1.2 การบรูณาการเรือ่งความซ่ือสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม

ในการจัดการเรยีนการสอนในสถานศึกษา
4.3.3.1.3 การสรา้งความเข้มแข็งในสถาบนัทางศาสนา
4.3.3.1.4 การปลกูฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
4.3.3.1.5 การสรา้งค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
4.3.3.1.6

การใช้ส่ือและส่ือสารมวลชนในการปลกูฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
4.3.3.1.7 การสง่เสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรบัผิดชอบ

ต่อส่วนรวม
4.3.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

4.3.3.2.1 ช่วงการต้ังครรภ์/ปฐมวัย
4.3.3.2.2 ช่วงวัยเรยีน/วัยรุ่น
4.3.3.2.3 ช่วงวัยแรงงาน
4.3.3.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ

4.3.3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21
4.3.3.3.1

การปรบัเปล่ียนระบบการเรยีนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21
4.3.3.3.2 การเปล่ียนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครยูุคใหม่
4.3.3.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทกุระดับ

ทุกประเภท
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4.3.3.3.4 การพัฒนาระบบการเรยีนรู้ตลอดชีวิต
4.3.3.3.5 การสรา้งความต่ืนตัวใหค้นไทยตระหนักถึงบทบาท

ความรบัผิดชอบ และการวางตําแหนง่ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยแ์ละประชาคมโลก
4.3.3.3.6 การวางพืน้ฐานระบบรองรบัการเรยีนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
4.3.3.3.7 การสรา้งระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

4.3.3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย
4.3.3.4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครวั

ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมท้ังส่ือ
4.3.3.4.2 การสรา้งเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน

และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ
4.3.3.4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถ

ในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมให้กับประเทศ
4.3.3.5 การเสรมิสร้างใหค้นไทยมีสุขภาวะทีดี่

4.3.3.5.1 การสรา้งความรอบรูด้้านสุขภาวะ
4.3.3.5.2 การปอ้งกันและควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ
4.3.3.5.3 การสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะทีดี่
4.3.3.5.4 การพัฒนาระบบบริการสขุภาพทีทั่นสมัยสนบัสนุนการสรา้ง

สุขภาวะทีดี่
4.3.3.5.5 การสง่เสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสรา้งสขุภาวะทีดี่ในทกุพ้ืนท่ี

4.3.3.6
การสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

4.3.3.6.1 การสรา้งความอยูดี่มีสุขของครอบครัวไทย
4.3.3.6.2 การสง่เสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครฐั ภาคเอกชน

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
4.3.3.6.3 การปลกูฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน
4.3.3.6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

4.3.3.7
การเสรมิสร้างศักยภาพการกฬีาในการสร้างคุณค่าทางสงัคมและพัฒนาประเทศ

4.3.3.7.1 การสง่เสริมการออกกําลังกาย
และกีฬาขัน้พ้ืนฐานใหก้ลายเป็นวิถีชีวิต

4.3.3.7.2 การสง่เสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกํา ลังกาย
กีฬาและนนัทนาการ

4.3.3.7.3 การสง่เสริมการกีฬาเพือ่พัฒนาสู่ระดับอาชีพ
4.3.3.7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนนัทนาการเพือ่รองรับ

การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา
4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

4.4.1 เป้าหมาย
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4.4.1.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมลํ้าในทกุมิติ
4.4.1.2 กระจายศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจและสังคม

เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคสว่นเข้ามาเป็นกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
4.4.1.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพฒันา

การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสงัคมคุณภาพ
4.4.2 ตัวช้ีวัด

4.4.2.1 ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร
4.4.2.2 ความก้าวหน้าของการพฒันาคน
4.4.2.3

ความก้าวหน้าในการพฒันาจงัหวัดในการเปน็ศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
4.4.2.4 คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ

4.4.3 ประเด็นยุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.4.3.1 การลดความเหล่ือมลํ้า สร้างความเป็นธรรมในทกุมิติ

4.4.3.1.1 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
4.4.3.1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค
4.4.3.1.3 กระจายการถือครองท่ีดินและการเข้าถึงทรัพยากร
4.4.3.1.4 เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝมืีอ

ท่ีมีคุณภาพและความริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทํางาน
4.4.3.1.5

สร้างหลักประกันทางสงัคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม
4.4.3.1.6 ลงทุนทางสงัคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจน

และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
4.4.3.1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสขุ

และการศึกษาโดยเฉพาะสําหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
4.4.3.1.8 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยติุธรรม

อย่างทัว่ถึง
4.4.3.2 การกระจายศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

4.4.3.2.1 พัฒนาศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีในภูมิภาค

4.4.3.2.2 กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัด
ในมิติต่าง ๆ

4.4.3.2.3
จัดระบบเมืองท่ีเอ้ือต่อการสรา้งชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยใหส้ามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแ
นวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต

4.4.3.2.4 ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด

4.4.3.2.5 สนับสนุนการพฒันาพ้ืนท่ีบนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

4.4.3.2.6 การพัฒนากําลังแรงงานในพ้ืนท่ี
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4.4.3.3 การเสรมิสร้างพลังทางสังคม

4.4.3.3.1 สร้างสงัคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปัน ไม่ทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม
4.4.3.3.2 การรองรบัสังคมสูงวัยอยา่งมีคุณภาพ
4.4.3.3.3 สนับสนุนความรว่มมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ

ภาคประชาสงัคมและภาคประชาชน
4.4.3.3.4

ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรี ในการสรา้งสรรค์สังคม
4.4.3.3.5 สนับสนุนการพฒันาบนฐานทนุทางสงัคมและวัฒนธรรม
4.4.3.3.6 สนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสร้างสรรค์

เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล
4.4.3.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพฒันา การพ่ึงตนเอง

และการจดัการตนเอง
4.4.3.4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรอืน

ให้มีขีดความสามารถในการจดัการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงนิและอาชีพ
4.4.3.4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง
4.4.3.4.3 สร้างการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ

เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน
4.4.3.4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทางปญัญาให้กับชุมชน

4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
4.5.1 เป้าหมาย

4.5.1.1 อนุรักษ์และรักษาทรพัยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม
ให้คนรุน่ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล

4.5.1.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ

4.5.1.3 ใช้ประโยชนแ์ละสร้างการเติบโต
บนฐานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ

4.5.1.4 ยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม
และธรรมาภิบาล

4.5.2 ตัวช้ีวัด
4.5.2.1 พ้ืนท่ีสีเขียวทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
4.5.2.2 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู
4.5.2.3 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
4.5.2.4 ปริมาณก๊าซเรอืนการะจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

4.5.3 ประเด็นยุทธศาสตรช์าติด้านกรสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

4.5.3.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
4.5.3.1.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์
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ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

4.5.3.1.2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพใน
และนอกถ่ินกําเนิด

4.5.3.1.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติ
ท่ัวประเทศ

4.5.3.1.4 รักษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
4.5.3.1.5 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน

4.5.3.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
4.5.3.2.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
4.5.3.2.2 ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ั ง

ท้ังระบบ
4.5.3.2.3 ฟ้ืนฟูชายหาดทีเ่ป็นแหล่งท่องเท่ียว

ชายฝั่งทะเลได้รับการปอ้งกันและแก้ไขทัง้ระบบ
และมีนโยบายการจัดการชายฝัง่แบบบูรณาการอยา่งเป็นองค์รวม

4.5.3.2.4 พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกจิกรรมทางทะเลท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
4.5.3.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

4.5.3.3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
4.5.3.3.2 มีการปรบัตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ
และผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.5.3.3.3

มุ่งเป้าสู่การลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ของภาครฐัและภาคเอกชน
4.5.3.3.4

พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ
4.5.3.4 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง
4.5.3.4.1 จัดทําแผนผงัภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนท่ีอนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็น
เอกภาพ

4.5.3.4.2 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ท่ีมีการบรหิารจัดการตามแผนผงัภูมินิเวศอย่างยั่งยืน

4.5.3.4.3 จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมี
ในภาคเกษตรท้ังระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล

4.5.3.4.4 สงวนรกัษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ
มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินบนฐานธรรมชาติ และฐาน
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

4.5.3.4.5 พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน
รวมท้ังกลุ่มอาสาสมัครด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นในทอ้งถ่ิน

4.5.3.4.6 เสริมสร้างระบบสาธารณสขุและอนามัยส่ิงแวดล้อม
และยกระดับความสามารถในการปอ้งกันโรคอบัุติใหม่และอุบัติซ้ํา
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4.5.3.5 พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

4.5.3.5.1 พัฒนาการจดัการน้ํา เชิงลุ่มน้ํา ท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคง
ด้านน้ําของประเทศ

4.5.3.5.2 เพ่ิมผลิตภาพของน้ําท้ังระบบในการใช้น้ําอย่างประหยัด รู้คุณค่า
และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ําให้ทัดเทียมกับระดับสากล

4.5.3.5.3 พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ
และส่งเสริมการใช้พลังงานทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

4.5.3.5.4
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน

4.5.3.5.5
พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ คุณภาพ
ราคาและการเข้าถึงอาหาร

4.5.3.5 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ
4.5.3.5.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

และคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย
4.5.3.5.2 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม

และระบบประชาธิปไตยส่ิงแวดล้อม
4.5.3.5.3 จัดโครงสร้างเชิงสถาบนัเพ่ือจัดการประเด็นร่วม

ด้านการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสําคัญ
4.5.3.5.4

พัฒนาและดําเนินโครงการทีย่กระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม                           และธรรมาภิบาล

4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.6.1 เป้าหมาย

4.6.1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเรว็ โปรง่ใส

4.6.1.2 ภาครัฐมีขนาดทีเ่ล็กลง พร้อมปรับตัวใหทั้นต่อการเปล่ียนแปลง
4.6.1.3 ภาครัฐมีความโปรง่ใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.1.4 กระบวนการยติุธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ

4.6.2 ตัวช้ีวัด
4.6.2.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการสาธารณะของภาครฐั
4.6.2.2 ประสิทธิภาพของการบรกิารภาครัฐ
4.6.2.3 ระดับความโปร่งใส การทจุริต ประพฤติมิชอบ
4.6.2.4 ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม

4.6.3  ประเด็นยุทธศาสตรด้์านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั
4.6.3.1 ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ

และให้บริการอยา่งสะดวกรวดเร็ว โปรง่ใส
4.6.3.1.1

การใหบ้ริการสาธารณะของภาครฐัได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหนา้ของภูมิภาค
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4.6.3.1.2 ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ

ผ่านการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
4.6.3.2

ภาครัฐบริหารงานแบบบรูณาการโดยมยีุทธศาสตรช์าติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาในทกุระดับ
ทุกประเด็น ทุกภารกจิ และทุกพ้ืนท่ี

4.6.3.2.1 ให้ยุทธศาสตรช์าติเป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ
4.6.3.2.2

ระบบการเงินการคลงัประเทศสนับสนุนการขับเคล่ือนยทุธศาสตรช์าติ
4.6.3.2.3

ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะท้อนการบรรลเุป้าหมายยทุธศาสตรช์าติในทกุระดับ
4.6.3.3 ภาครัฐมีขนาดเลก็ลง เหมาะสมกับภารกจิ

ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคสว่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
4.6.3.3.1 ภาครัฐมีขนาดทีเ่หมาะสม
4.6.3.3.2 ทุกภาคสว่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
4.6.3.3.3

ส่งเสริมการกระจายอํานาจและสนบัสนุนบทบาทชุมชนท้องถ่ินใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหนว่ยงานทีมี่ส
มรรถนะสูง ต้ังอยู่บนหลักธรรมาภิบาล

4.6.3.4 ภาครัฐมีความทันสมัย
4.6.3.4.1

องค์กรภาครฐัมีความยดืหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
4.6.3.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย

4.6.3.5 บุคลากรภาครฐัเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก
มีความสามารถสงู มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

4.6.3.5.1 ภาครัฐมีการบรหิารกําลังคนท่ีมีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
4.6.3.5.2 บุคลากรภาครฐัยึดค่านิยมในการทํา งานเพ่ือประชาชน

มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเส้นทางความกา้วหน้าในอาชีพ
4.6.3.6 ภาครัฐมีความโปรง่ใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4.6.3.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ
ในสงัคมร่วมมือกันในการปอ้งกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ

4.6.3.6.2 บุคลากรภาครฐัยึดม่ันในหลกัคุณธรรม
จริยธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต

4.6.3.6.3
การปราบปรามการทจุริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้

4.6.3.6.4
การบรหิารจัดการการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ

4.6.3.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จําเป็น
4.6.3.7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท

ต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลง
4.6.3.7.2 มีกฎหมายเท่าที่จําเป็น
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4.6.3.7.3 การบงัคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4.6.3.8 กระบวนการยติุธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน
โดยเสมอภาค

4.6.3.8.1
บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมเคารพและยึดม่ันในหลกัประชาธิปไตย
เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ท่ีพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทยีม

4.6.3.8.2 ทุกหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรม
มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทกุข้ันตอนของการค้นหาความจรงิ

4.6.3.8.3 หน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมท้ังทางแพ่ง อาญา
และปกครองมีเป้าหมายและยทุธศาสตรร์่วมกัน

4.6.3.8.4 ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยติุธรรม

4.6.3.8.5 พัฒนามาตรการอืน่แทนโทษทางอาญา

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
วิสัยทัศน์

คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21

พันธกิจ
1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา

และเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแกผู้่เรียนทกุกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องและรองรับ
กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21

2) พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู ้คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

3) สร้างความม่ันคงแก่ประเทศชาติ โดยสรา้งสงัคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ และ
สังคมคุณธรรม จริยธรรมท่ีคนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอยา่งปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง

4) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการกา้วข้าม
กับดักประเทศรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่ง และลดความเหล่ือมลํ้าในสงัคม
ด้วยการเพ่ิมผลิตภาพของกําลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นพลวัตของ
โลกศตวรรษท่ี 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0

วัตถุประสงค์ (Objectives)
1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้อง

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ และยุทธศาสตรช์าติ
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี

และร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพ่ือนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมลํ้า
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ภายในประเทศลดลง

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations)
แผนการศึกษาแหง่ชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทกุคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปน้ี
- 3Rs ได้แก่ การอา่นออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น

(Arithmetics)
- 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity
and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural
Understanding) ทักษะด้านความรว่มมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา (Collaboration,
Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเ้ท่าทันสื่อ
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ
การเรยีนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion)

เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)
แผนการศึกษาแหง่ชาติ ได้กําหนดเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปี

ไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access)

- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
- ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- ประชากรท่ีอยู่ในกําลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรูค้วามสามารถ และ

สมรรถนะท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
- ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความรูค้วามสามารถ และทักษะเพ่ือ

การทํางานหรอืการมีชีวิตหลังวัยทํางานอยา่งมีคุณค่าและเป็นสุข
2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

(Equity)
ผู้เรียนทกุกลุ่มเป้าหมาย ท้ังกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ ผู้พิการ

ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัได้รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอยา่งเสม
อภาคและเท่าเทยีม

3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและ
เต็มตามศักยภาพ (Quality)

ประชาชนทกุคนมีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ ความรู้
ความสามารถ
และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลท่ีสุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลพึงมี
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรยีนรู้
ท่ีประชาชนสามารถเรยีนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีคุณธรรม
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จริยธรรมและสามารถดํารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ
และการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)

หน่วยงาน
สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบรหิารและจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ
ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
ท่ีก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน
และส่งเสริมสนับสนุนใหทุ้กภาคสว่นของสังคมท่ีมีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่
วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบนัและองค์กรต่าง ๆ ในสงัคม และผู้เรียน
ผ่านมาตรการทางการเงนิและการคลังท่ีเหมาะสม

5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและ
บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy)

ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลีย่นแปลงของโลกศตวรรษ
ท่ี 21 สามารถพัฒนาทักษะ
คุณลักษณะและสมรรถนะในการทํางานของกําลังคนในประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน
สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0
ท่ีจะนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางสูก่ารเป็นประเทศท่ีพัฒนาแลว้
ด้วยการศึกษาท่ีสร้างความม่ันคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ
และการสร้างเสรมิการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

5. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
จากบรบิทสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ความเปล่ียนแปลงของภูมิภาค

อาเซียนและสังคมโลก อํานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา
ของประเทศ ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 256 - 2564) และแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 - 2574
กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังในมิติด้านความมัน่คง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้าน
สังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครฐัท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีสําคัญคือได้ประเมินสถานะของกระทรวง
ศึกษาธิการโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแลว้
จึงสามารถกําหนดเป็นสาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) ซ่ึงได้แก่ เป้าหมายหลกัและตัวช้ีวัด วิสัยทัศน์ พันธกจิ ยุทธศาสตร ์ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ ได้ดังน้ี
1. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจรยิธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต

2. กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู ้เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพฒันาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรยีนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมส่ีวนร่วม

จากทกุภาคสว่น
2. ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
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1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาหลกัระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จากการทดสอบระดับชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทีมี่คุณธรรมจรยิธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทกุระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดส่วนผูเ้รียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามญั
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจา้งผูป้ระกอบการท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

และระดับอุดมศึกษาท่ีทางานให้
7. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทา หรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรา้งสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์
9. ร้อยละขององค์ความรูแ้ละส่ิงประดิษฐ์ท่ีนาไปใช้ประโยชน ์หรือแก้ไขปญัหาชุมชนท้องถ่ิน
10. จานวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอาย ุ15 – 59 ปี
11. ร้อยละของกาลังแรงงานทีส่ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นข้ึนไป
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 – 17 ปี
13. สัดส่วนผูเ้รียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
14. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจดั/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

3. วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนใหมี้ความรูคู่้คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสงัคม ”
“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ท่ีได้รับบริการจาก

กระทรวงศึกษาธิการ
“มีความรูคู่้คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต ขยันอดทน

สติปัญญา แบ่งปัน ซ่ึงเป็น 2 เง่ือนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“มีคุณภาพชวิีตท่ีดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ในการดารงชีวิต
“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยูร่่วมกันอยา่งเอ้ืออาทร มีความสามัคคี

ปรองดอง
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซยีน และสังคมโลก

4. พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยา่งทัว่ถึง เท่าเทยีม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

5. ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตรพั์ฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตรผ์ลิต พัฒนาคร ูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตรผ์ลิตและพัฒนากาลงัคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ

การพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตรข์ยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตรส่์งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา
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6. ยุทธศาสตรพั์ฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษา

6. คำาส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 10/2559
เร่ืองการขับเคล่ือนการปฏิรูป การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม 133 ตอนพิเศษ 68 ง 21 มีนาคม 2559)
โดยได้ระบุเหตุผลข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาสําคัญในการจดัการศึกษาของประเทศว่า
เกิดจากการสัง่การและการบรหิารจัดการทีไ่ม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพ ดังน้ัน
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาใหส้ามารถขับเคล่ือนได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ
หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสัง่ฯ ซ่ึงสามารถสรปุเป็นประเด็นสําคัญ ดังน้ี

1. ให้มีคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการตามลําดับ และมี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มีอํานาจหน้าที่กําหนดทิศทางในการดําเนินงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรอืจังหวัด วางแผนเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของกระทรวง
ศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรอืจังหวัด และพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวง
ศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรอืจังหวัด

2. ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และให้โอนอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของแต่ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ของจังหวัดน้ันๆ

3. ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้โอนอํานาจหน้าที่ของ
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ของจังหวัดน้ันๆ

4. ในแต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ประกอบด้วยผูว่้าราชการจังหวัด
หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ มีศึกษาธิการภาคในพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบ
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้แทนสํานักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวัด
ท้องถ่ินจังหวัด ประธานสภาอตุสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด
ผู้อํานวยการสํานักพระพุทธศาสนาจงัหวัด วัฒนธรรมจังหวัด
ผู้แทนข้าราชการครูในทอ้งถ่ินและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการแต่งต้ัง เป็นกรรมการตามลาดับ และมีศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ

ท้ังน้ี ให้ กศจ. มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีได้รับโอนมาจากคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา การกําหนดยุทธศาสตร ์แนวทางการจดัการศึกษา
และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจดัการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
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สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในรปูแบบ
ท่ีหลากหลายในจงัหวัด พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจงัหวัด กํากับ เร่งรัด ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของสว่นราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด และวางแผนการจดัการศึกษาในจงัหวัด และพิจารณาเสนอแนะการจดัสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษา

7.  กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์

 มุ่งพัฒนาผู้เรียนใหมี้ความรูคู่้คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุขในสงัคม
พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยา่งทัว่ถึง เท่าเทยีม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครคูณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตรผ์ลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

ของการพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตรข์ยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตรส์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา
6. ยุทธศาสตรพั์ฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา
เป้าหมายหลัก

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจรยิธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต

2. กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรูเ้ทคโนโลยีนวัตกรรม สนับสนุนการพฒันาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรยีนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมส่ีวนร่วม

จากทกุภาคสว่น
กลยุทธ์

1. พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนทีมี่คุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบท่ีหลากหลายสอดคล้องกับทักษะท่ีจําเปน็ในศตวรรษที ่21

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาใหทั้นสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลีย่นแปลงของสังคมโลก

3. ส่งเสริมการพัฒนาเนือ้หาสาระท่ีทันสมัยในทกุระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิตส่ือ
การเรยีนการสอน ตําราเรียนทีมี่คุณภาพ รวมท้ังตําราเรียนอเิล็กทรอนิกส์

4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ



54
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน 32

5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอยา่งเข้มข้น

6. วางแผนการผลติและพัฒนาครคูณาจารยอ์ย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา

7. ปรับระบบการผลิตครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ
8. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมท้ังครูประจําการที่สอนไม่ตรงวุฒิครูท่ีสอน

คละช้ันและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
9. สร้างขวัญกําลังใจ สร้างแรงจงูใจให้กับครูคณาจารยแ์ละบุคลกรทางการศึกษา
10. พัฒนาระบบบริหารงานบคุคลของครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพ
11. เร่งผลิตและพัฒนากําลังคนสาขาทีจ่ําเปน็ต่อการพัฒนาประเทศอาทิด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีแพทย์และพยาบาล
12. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทกัษะอาชีพ

ให้แก่ผู้เรียนต้ังแต่วัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
13. ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเน่ืองทุกระดับ
14. เสริมสร้างความเข็มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน โดยสรา้งเครอืข่าย

ความรว่มมือตามรูปแบบประชารฐั ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
15. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนาํไปใช้ประโยชนไ์ด้จริง
16. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแ้ก่ผู้เรียน

ในทกุกพ้ืนท่ีครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
17. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมอย่างกว้างขวาง
18. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
19. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทัว่ถึง
20. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยดิีจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบรหิารจัดการ

ท่ีทันสมัยและไม่ซ้ําซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ
21. พัฒนากระบวนการจดัทําระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ

การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาใหเ้ป็นเอกภาพ
เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกนั

22. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือส่ือการเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นํามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรยีนรู้ อย่างเป็นระบบ

23. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้กับผู้เรียงอย่างเพียงพอ
ท่ัวถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรูด้้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง

24. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น
ด้านคุณธรรมความโปร่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพ้ืนท่ีระดับภาค/จังหวัด

25. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงนิใหมี้ประสิทธิภาพ 33
26. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต
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ลดความเหล่ือมลํ้า สร้างความสมานฉันท์และเสริมสร้างความม่ันคงในจงัหวัดชายแดนภาคใต้

27. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจดัการศึกษา รวมท้ังสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา

28. เสริมสร้างภาพลกัษณ์หน่วยงานใหเ้กิดความร่วมมือ และสร้างเครอืข่าย/ความเป็น
ภาคีหุ้นส่วนกบัองค์กร ท้ังภายในและต่างประเทศ

29. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทีมี่ความพร้อม
พัฒนาเป็นสถานศึกษานติิบุคคลในกํากับ

8. สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
นโยบายสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตรช์าติเป็น

อย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยุทธศาสตรช์าติด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์
ซ่ึงเป็นยุทธศาสตรท่ี์เน้นการวางรากฐานการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ
โดยมุ่งเน้นการพฒันาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยใหเ้ป็นทรพัยากรมนุษย์ท่ี ดี เก่ง
และมีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข้างหนา้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซ่ึง
“คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา
มีพัฒนาการทีดี่รอบด้านและมีสุขภาวะทีดี่ในทกุช่วงวัย มีจิตสาธารณะรบัผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง
มีทักษะท่ีจาเปน็ในศตวรรษที ่21 มีทักษะส่ือสารภาษาองักฤษและ ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน
มีนิสัยรักการเรยีนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”

ดังน้ัน เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอยา่งต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรพัยากรธรรมชาติยั่งยืน”
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จึงได้กําหนดนโยบายสานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีได้แถลง นโยบายต่อรัฐสภา เม่ือวันท่ี 25 - 26 กรกฎาคม 2562
และนโยบายและจดุเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้กําหนด วิสัยทัศน์ พันธกจิ
เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการดาเนนิการ ดังน้ี

วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน”

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนใหมี้ความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพือ่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนใหมี้สมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้า ให้ผู้เรียนทกุคนได้รับบริการทางการศึกษาอยา่ง

ท่ัวถึงและเท่าเทยีม
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5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรกัในสถาบนัหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซ่ือสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์
อดออม  โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม

2. ผู้เรียนทีมี่ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ
ได้รับการพัฒนาอยา่งเต็มตามศักยภาพ

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ คิดริเร่ิมและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู ้มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที ่21 มีสุขภาวะทีเ่หมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึง่พาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากลนําไปสู่การสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

4. ผู้เรียนทีมี่ความต้องการจาเปน็พิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ใน
พ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอยา่งทัว่ถึง เท่าเทยีม และมีคุณภาพ

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ มีความรูแ้ละจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

6. สถานศึกษาจดัการศึกษาเพ่ือการบรรลเุป้าหมายการพฒันาอยา่งยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบรหิารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอยา่งเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา

นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ
บทนำา
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ

มุ่งเน้นการพฒันาผู้เรียนทกุคน ให้มีความรกัในสถาบนัหลักของชาติ
ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง
มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์
มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซ่ือสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
เป็นผู้เรียนทีมี่ความพร้อมสามารถรบัมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น
ภัยจากยาเสพติด ความรนุแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนษุย์ อาชญากรรมไซเบอร์
และภัยพิบัติต่าง ๆ
เป็นต้นควบคู่ไปกับการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาท่ีมีอยู่ในปจัจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต
และเน้นการจัดการศึกษาใหเ้หมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร ์ด้านเศรษฐกิจ
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และสังคม ซ่ึงมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เช้ือชาติ เช่น
การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ
กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร พ้ืนท่ีสูงชายแดน ชายฝั่งทะเล
และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ี
ได้รับการบรกิารด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทีมี่คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทกุคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรกัในสถาบนัหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนทกุคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม

จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม
ซ่ือสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม

3. ผู้เรียนทกุคนมีความรู ้ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรบัมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมี
ผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรนุแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนษุย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น

4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ี

5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น
ได้รับการบรกิารด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทีมี่คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ

มาตรการและแนวทางการดำาเนินการ
1.

พัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกท่ีดีเป็นมาตรการในการพฒันาผู้เรียนใหมี้ความรกัในสถาบั
นหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน
และสังคมและประเทศชาติซ่ือสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดาเนนิการ ดังน้ี

1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด

1.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจดักิจกรรมการเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงป
ระสงค์ตามท่ีกําหนด

(2) จัดบรรยากาศสิง่แวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรกัใน
สถาบนัหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติซ่ือสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
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2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรบัมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความ

รุนแรง ท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศเป็นมาตรการในการพฒันาผู้เรียนใหมี้ความรู้
ความสามารถในการรบัมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด
ภัยจากความรนุแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนษุย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ
เป็นต้น ควบคู่ไปกับการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาท่ีมีอยู่ในปจัจุบัน
และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยมแีนวทางการดาเนนิการ ดังน้ี

2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาส่งเสริม
สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด

2.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู ้ความ

เข้าใจเกีย่วกบัภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง ภัยจากยาเสพติด
ความรนุแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนษุย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการปอ้งกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว

(2) มีมาตรการและแนวทางการปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาใหมี้ความม่ันคงปลอดภัย
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ได้รับคํา

ปรึกษาช้ีแนะและความช่วยเหลืออย่างทนัการณ์ ทันเวลา รวมท้ังการอบรมบ่มนิสัย
3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินแผนงาน โครงการตามยทุธศาสตรก์ารศึกษาเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร ์6 ข้อ
คือ

1. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง
2. การผลติและพัฒนากาลงัคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู้
4. การสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันทางการศึกษา
5. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพืน้ท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานความหลากหลายในวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับอัตล
ั กษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาสใหผู้้เรียนในพืน้ท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยา่งทัว่ถึง

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมมาตรการการรกัษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสริมสร้างสวัสดิการใหค้รูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมี้ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในพืน้ท่ีเส่ียงภัย

4.
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การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะเป็นมาตรการการจดัการศึกษาใหแ้ก่ผู้เรียนทีอ่ยู่ในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ
กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล
และเกาะแก่ง ได้รับการบรกิารด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทีมี่คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
โดยมีแนวทางการดาเนนิการ ดังน้ี

4.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีสูง

ในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความจําเป็นและ
เหมาะสมกับบริบท

(2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุม่โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ิน
ทุรกันดารชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรยีนรู้ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสานกึรักในสถาบนัชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์

(3) สร้างเวทีการแลกเปล่ียนเรยีนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจดัการศึกษาท่ี
เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนทิรรศการ การติดต่อส่ือสารผา่นช่องทางออนไลน์

4.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนารปูแบบและวิธีการจัดการเรยีนรู้ ส่ือการเรยีนรู้ และการวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสมสาหรับการพัฒนาศักยภาพสงูสุด ผู้เรียนกลุม่ชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร

(2) พัฒนาครใูห้มีทักษะการสอนภาษาไทยสาหรบัเด็กท่ีไม่ได้ใช้ภาษาไทยใน
ชีวิตประจําวัน

(3) ส่งเสริมการจดัการเรยีนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพฒันาทักษะวิชาการ
ทักษะชีวิตทักษะอาชีพ และภาษาที ่3 ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม

นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทกุระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะท่ีจาเปน็ในศตวรรษที ่21
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นาไปสูก่ารพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

มาตรการและแนวทางการดำาเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสูค่วามเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ

มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที ่21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมีแนวทางดําเนินการ ดังน้ี
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเคร่ืองมือวัดแววจาก

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการวัดแววความถนดัทางการ

เรียนของนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรยีนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง
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นําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนใหมี้ความพร้อมท่ีจะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพท่ีตรงตามความต้อง
การและความถนดัของผู้เรียน

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ต้ังแต่จํานวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอยา่งเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร
วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอํานาจให้สถานศึกษา
มีความเป็นอิสระในการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอยา่งเต็มศักยภาพ

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให ้สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจดัทาแผนงาน
โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผูเ้รียนตามความถนดั ความสนใจ และความต้องการพัฒนา
ท้ังด้านวิชาการด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ต้ังแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด
ภูมิภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

1.5 กํากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมท้ังรายงานผลการดาเนนิงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

2. สถานศึกษา
2.1 ดําเนินการวัดแววผูเ้รียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความ

ถนัดโดยจดัการเรยีนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรยีนรู้ตามกระบวนการ
5 ข้ันตอนหรือบันได 5 ข้ัน (Independent Study : IS) การเรยีนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น
สะเต็มศึกษา (ScienceTechnology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)
เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใหผู้้เรียนเรยีนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล
(Digital Learning Platform)

2.2 ปรับเปล่ียนอตัลักษณ์ของสถานศึกษาใหมุ่้งเน้นการจัดการเรยีนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความถนดั ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามยั
ให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจติใจ

2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจดักิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปล่ียน
กระบวนการจดัการเรยีนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเนน้การจัดการเรยีนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน

2.5 จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาที ่3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา

2.6 ปรับเปล่ียนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรยีนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจดัให้มีการวัดประเมินจากสว่นกลางในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี
6

2.7 สรุปและรายงานผลการดาเนนิงานต่อสานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง

นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรพัยากรมนุษย์
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแนวโนม้

การพัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจดุมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล้องกับ
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ทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที ่21 มีความยดืหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ี
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพืน้ฐานการเรยีนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนําไป
ปฏิบัติได้

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาใหมี้ความรูแ้ละทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชีพท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาใหมี้ศักยภาพในการจดัการสขุภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะทีดี่ สามารถ

ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจติใจ
6. ครู เปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรกึษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ

ผู้อํานวยการการเรยีนรู้
7. ครู มีความรูค้วามสามารถในการจดัการเรยีนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม
มาตรการและแนวทางการดำาเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา

เป็นมาตรการสนบัสนุนใหมี้การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ
สอดคล้องกับทักษะท่ีจาเปน็ในศตวรรษที ่21
เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา มีทักษะส่ือสารภาษาไทย มีแนวทางดาเนนิการ ดังน้ี

1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาท้ัง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ

อารมณ์และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที ่21
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปล่ียนการจัดการเรยีนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”

ผู้อํานวยการการเรยีนรู้ ผู้ให้คาปรกึษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้
และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนใหส้อดคล้องกับหลักสูตร

1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้น
การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ)
และปรับเปล่ียนการจัดการเรยีนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนท่ี

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทกุด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะส่ือสารภาษาไทย และมีทักษะส่ือสารภาษาองักฤษ (ฟัง พูด)
และทักษะด้านดิจิทัลพร้อมท่ีจะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน โดยมีแนวทางดาเนนิการ ดังน้ี

2.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
(1) จัดทําเคร่ืองมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนนิงานของสานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

สถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
และดาเนินการพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวัยท้ังผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมท้ังผู้ปกครอง
ให้มีความรูค้วามเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
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(3) สนับสนุนใหส้ถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่

กําหนด
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และ

องค์ความรูใ้หม่ ๆเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแกโ่รงเรยีนและผู้สนใจ
(5) กํากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมท้ังสรุปและ

รายงานผลการดําเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
2.1.2 สถานศึกษา

(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย จัด
สภาพแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียนใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาการเรยีนรู้

(2) จัดการเรยีนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรยีนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมี
ความสุข

(3) ปรับปรุงอาคารสถานที ่ส่ิงอานวยความสะดวก สนามเด็กเล่นใหไ้ด้
มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) จัดหาส่ือ อุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความ
ปลอดภัย

(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยใหมี้สุขภาวะทีดี่ ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาก
โรค ภัย ไข้ เจ็บ
(6) สร้างความรูค้วามเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจดัการศึกษาปฐมวัย เพ่ือ

การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการดาเนนิงานของสถานศึกษา
(7) สรุปและรายงานผลการดาเนนิงานต่อสานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี

วินัย มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที ่21 โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังน้ี
2.2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนใหส้านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจดั

การศึกษาพัฒนาผู้เรียนใหมี้พัฒนาการทีส่มวัยในทกุด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้มีคุณลักษณะ

- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
- มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทาสอดคล้อง

กับความต้องการของประเทศ
- มีความรู ้และทักษะด้านวิทยาศาสตรน์าไปสูก่ารพัฒนา

นวัตกรรม
- มีความรูค้วามสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็น

เคร่ืองมือในการเรยีนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ มี

นิสัยรักการอา่น มีทักษะส่ือสารภาษาองักฤษ และภาษาที ่3
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(2) จัดทําเคร่ืองมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และดําเนินการประเมิน
รวมท้ังประสานการดําเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน
(ONET)นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพฒันานกัเรียนทกุระดับช้ัน
(3) ส่งเสริม สนับสนุนใหส้านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจดั

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนดัและความสนใจ
รวมถึงการวางพืน้ฐานการเรยีนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงนิท่ีเหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
(5) ดาเนนิการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอยา่ง

ครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ
(6) กํากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจดัการศึกษา

ภาพรวม รวมท้ังสรุปและรายงานผลการดาเนนิงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
2.2.2 สถานศึกษา

(1) จัดการเรยีนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)

(2) จัดการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู ้และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น

- ความรูท้างวิทยาศาสตรแ์ละการต้ังคาถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรูท้างวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปั้ญหา
- ความรูแ้ละทักษะในด้านศิลปะ
- ความรูด้้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ์
(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ

ความถนดัและ
ความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทัง้ด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพืน้ฐานการเรยีนรู้ การ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงนิท่ีเหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้

(4) จัดกิจกรรมการเรยีนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานใน
การดํารงชีวิต มีสุขภาวะทีดี่ สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุข

(5) จัดกิจกรรมการเรยีนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and
EmotionalLearning : SEL)

(6) จัดการเรยีนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ข้ันตอน (Coding)
(7) ดาเนนิการใหผู้้เรียนได้รับประทานอาหารอยา่งครบถ้วนถูกต้องตาม

หลักโภชนาการเปน็ไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลงั
(8) สรุปและรายงานผลการดาเนนิงานต่อสานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
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ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และ

สติปัญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที ่21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์มีทักษะด้านภาษาไทยเพือ่ใช้ในการเรยีนรู้ มีทักษะส่ือสารภาษาองักฤษ และภาษาที ่3
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา
นาไปสูก่ารมีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีความยดืหยุ่นทางด้านความคิด
สามารถทางานรว่มกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการดารงชีวิตมีสุขภาวะทีดี่
สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังน้ี

2.3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนใหส้านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจดั

การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนใหมี้พัฒนาการทีส่มวัยในทกุด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา มีความยดืหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานรว่มกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม
ให้มีคุณลักษณะ

- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะส่ือสารภาษาองักฤษและ

ภาษาที่ 3 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู ้และทักษะด้านวิทยาศาสตรน์าไปสูก่ารพัฒนา

นวัตกรรม
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ

ในการเรยีนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ มี

นิสัยรักการอา่นมทัีกษะส่ือสารภาษาองักฤษ และภาษาที ่3
(2) ประสานการดาเนนิงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน

(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพฒันานกัเรียนทกุระดับช้ัน
(3) ส่งเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจดั

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนดัและความสนใจ
รวมถึงการวางพืน้ฐานการเรยีนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงนิท่ีเหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
(5) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผูเ้รียนทีมี่ความรู้

และทักษะด้านวิทยาศาสตร ์เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร
นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกกาลงักาย
และสนับสนุนใหผู้้เรียนมีศักยภาพในการจดัการสขุภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะทีดี่สามารถดารงชีวิตอย่างมีควา
มสุขท้ังด้านร่างกายและจติใจ

(6) กํากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
2.3.2 สถานศึกษา

(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรยีนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
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จริง (Active Learning)

(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรยีนรู้ตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน หรือบันได 5
ข้ัน (Independent Study : IS)

(3) ส่งเสริม สนับสนุนครใูห้จัดการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้
ฐานความรูแ้ละระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น

- ความรูท้างวิทยาศาสตรแ์ละการต้ังคาถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรูท้างวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปั้ญหา
- ความรูแ้ละทักษะในด้านศิลปะ
- ความรูด้้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ์
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีมี่ความรูแ้ละทักษะด้านวิทยาศาสตร ์เป็นนัก

คิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา
การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผู้้เรียน มีศักยภาพในการจดัการสขุภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะทีดี่
สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจติใจ
เม่ือถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด
ความต้องการ และความสนใจของตนเอง

(5) ส่งเสริมการเรยีนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and
Emotional Learning : SEL)

(6) สรุปและรายงานผลการดาเนนิงานต่อสานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทีมี่ความต้องการดูแลเป็นพิเศษ
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสาหรบัเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบ

ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจาเปน็พิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทางการดาเนนิการ
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริงสาหรบัเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด

การศึกษา รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร
และส่ือการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรปูแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริ
บท และความต้องการจาเปน็พิเศษเฉพาะบุคคล
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการใหบ้ริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (Early Intervention : EI)
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนทรพัยากร และจัดสรร

งบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจาเปน็พิเศษ
(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษานาระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบรหิารจัดการ การใหบ้ริการ และการเรียนรู้
(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากําลังครูและ

บุคลกรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส
(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนใหมี้การพัฒนา
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ผู้บริหารครแูละบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรูทั้กษะ ประสบการณ์
มีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการศึกษาสาหรบัเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษ

(9) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนันสนนุการพฒันาภาคีเครือข่าย
(Education Partnership) ให้ทุกภาคสว่นมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาสาหรบัเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรยีนรู้ให้แก่ผู้เรียนทกุระดับการ
จัดการศึกษาเป็นมาตรการในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสง่เสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสรา้งสงัคมฐานความรู้ (Knowledge -
Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรยีนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตโดยแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี

3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู ้ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรูป้ระเภทต่าง ๆ

หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเน้ือหาหลักสูตรท่ีกําหนด
(2) พัฒนารปูแบบการเรยีนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือ

ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) ส่งเสริม สนับสนุนใหผู้้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือ

ในการเข้าถึงองค์ความรู ้และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจดักิจกรรมการเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้

ผู้เรียนเรยีนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
3.2 สถานศึกษา

(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู ้ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรูป้ระเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเน้ือหาหลักสูตรท่ีกาหนด

(2) จัดการเรยีนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อ
การพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

(3) จัดกิจกรรมการเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรยีนรู้ด้วยตนเองผ่านการ
เรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล

4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องดําเนินการต้ังแต่การผลติ และการพัฒนาครอูย่างต่อเน่ือง โดย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบนัการผลติครู ในการผลติ และพัฒนาครใูห้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสงูให้เข้ามาเป็นครคุูณภาพ มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเน่ืองครอบคลุมท้ังเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนบัสนุนสื่อการสอน
และสร้างเครอืข่ายพฒันาครใูห้มีการแลกเปล่ียนเรยีนรู้ระหว่างกนั รวมถึงการพัฒนาครท่ีูมีความ
เช่ียวชาญด้านการสอนมาเปน็ผู้สร้างครรูุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ
และประเมินครจูากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง

4.1 การผลติครูท่ีมีคุณภาพ
การผลติครูท่ีมีคุณภาพ เป็นมาตรการการสรา้งความรว่มมือกับสถาบนัการผลติครู ให้ผลิตครู

ท่ีมีจิตวิญญาณของความเป็นคร ูมีความรูค้วามสามารถอยา่งแทจ้ริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม
โดยมีแนวทางการดาเนนิการ ดังน้ี
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(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สร้างความรว่มมือกับสถาบนัการ

ผลิตครูวิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครขูองสถานศึกษา
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบนัการผลติครู

วางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาใหน้ักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบนัการผลติครู
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลติ

ครูอย่างเป็นระบบ
4.2 พัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการทีส่านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานจะต้องดําเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหน้าที่ของ
ตน โดยพัฒนาใหเ้ป็นคร ูเป็นครยูุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ
“ผู้อํานวยการการเรยีนรู้”ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรยีนรู้
และทากิจกรรมในช้ันเรยีน ทําหน้าที่กระตุ้นสรา้งแรงบนัดาลใจ
แนะนําวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสรา้งความรู ้ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรยีนรู้ให้ผู้เรียน
มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรยีนรู้เพ่ือผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนใหค้รู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจาเปน็ในการพฒันาตนเอง (Need Assessment)
เพ่ือวางแผนการพฒันาอยา่งเป็นระบบและครบวงจร

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาคร ูท่ีเช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประสานความรว่มมือกับสถาบนัการศึกษา สถาบนัคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอืน่ ๆ
จัดทาหลักสูตรการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาใหต้รงตามความต้องการและความขาดแคลน

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สนับสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ีกําหนดท่ีเช่ือมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาในรปูแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC)

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรูทั้กษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)
การสอนดิจิทัล(Digital Pedagogy) ทักษะส่ือสารภาษาองักฤษ ทักษะส่ือสารภาษาที ่3
สอดคล้องกับภารกจิและหน้าที่ของตน

(7) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาองักฤษ
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา(Common European Framework of Reference for Languages :
CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด

(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ส่งเสริมและพัฒนาครใูห้สามารถออกแบบการเรยีนรู้
การจัดการเรยีนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลท่ีเน้นทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking)
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)

(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครใูห้มีความรูแ้ละทักษะในการจดัการเรยีนรู้สาหรบัผู้เรียนทีมี่ความแตกต่าง (Differentiated
Instruction)

(10) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครใูห้มีความรูแ้ละทักษะในการสร้างเครือ่งมือการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการค
ิ ดข้ันสูง(Higher Order Thinking)

(11) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู
ให้มีความรูค้วามสามารถจดัการเรยีนรู้ในโรงเรยีนขนาดเลก็ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(12) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครใูนการจัดการเรยีนรู้สาหรบัผู้เรียนทีมี่ความต้องการจาเปน็พิเศษตามศักยภาพของผู้เรียนแต
่ ละบุคคลและตามสภาพและประเภทของความพิการ

(13) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face -
to - Face Training

(14) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปรบัปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษาใหส้อดคล้องกับความมุ่งหมาย
และหลักการจดัการศึกษาข้อกําหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแหง่ชาติ

(15) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา นาeเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
มาเป็นเครื่องมือในการบรหิารจัดการครแูละบุคลากรทางการศึกษาท้ัง
ระบบ ต้ังแต่การจัดทําฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึงการพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยมีแนวทางการดาเนนิการ ดังน้ี
1) พัฒนารปูแบบการพัฒนาครผู่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพฒันา

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ
2) พัฒนาหลักสูตร เน้ือหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน

เช่น การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสาหรบัผู้เรียนทีมี่ความต้องการจาเปน็พิเศษ
และผู้เรียนทีมี่ความแตกต่าง เป็นต้น
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก

ประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองผ่านระบบดิจิทัล
4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ
5) พัฒนาครใูห้มีความชํานาญในการสอนภาษาองักฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์
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(Coding)

นโยบายท่ี 4 ด้านกำารสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และการลดความเหล่ือมล้ำาทางการศึกษา

เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาจดัการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยืน (Global Goals for

Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถ่ิน ภาคเอกชน และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในระดับพ้ืนท่ี

ร่วมมือในการจดัการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบรบิทของพ้ืนท่ี
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยคานงึถึงความจาเป็นตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร ์สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแกส่ถานศึกษาอยา่งเหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ
6. นาเทคโนโลยดิีจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ

ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาท่ี

มีคุณภาพของประชาชน
มำาตรกำารและแนวทำางกำารดำาเนินกำาร

1. สร้างความรว่มมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถ่ิน ภาคเอกชน หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในการจดั
การศึกษาใหส้อดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ี โดยมีแนวทางการดาเนนิการ ดังน้ี

1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนใหมี้ความรว่มมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถ่ิน ภาคเอกชน

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในการจดัการศึกษาใหส้อดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ี ตลอดจนการกํากับ ติดตาม
และประเมินผล

(2) จัดทําฐานข้อมูลประชากรวัยเรยีน เพ่ือเก็บรวบรวม เช่ือมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือ
วางแผนการจดับริการการเรยีนรู้ให้แก่ผู้เรียน

1.2 สถานศึกษา
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจดั

การศึกษาใหส้อดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน เอกชน และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องระดับ

พ้ืนท่ี จัดทาแผนการรบันักเรียนทกุระดับ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดทาสามะโนประชากรวัยเรยีน (อายุ 0 - 6 ปี) เพ่ือ

ในไปใช้ในการวางแผนการจดัการศึกษา
(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรยีนได้เข้าถึงบริการการ

เรียนรู้ได้อย่างทัว่ถึงครบถ้วน
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสว่นบรหิารจัดการ

ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดอาหาร อาหารเสรมิ (นม) ให้ผู้เรียนอยา่ง
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เพียงพอ มีคุณภาพ

(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี สนับสนุนใหผู้้เรียนทีอ่ยู่ห่างไกลได้เดินทางไปเรยีน
อย่างปลอดภัยท้ังไปและกลับ

2. การยกระดับสถานศึกษาในสงักัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบท
ของพ้ืนท่ี โดยมีแนวทางการดาเนนิการ ดังน้ี

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดทํา
มาตรฐานสถานศึกษาใหมี้คุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความ
สะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา
4)มาตรฐานด้านเทคโนโลยดิีจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ
ดังกล่าวให้พิจารณาตามบรบิทของสภาพทางภูมิศาสตร ์ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสําคัญ

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด โรงเรยีนขนาดเลก็
และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับตําบล
โรงเรยีนขนาดเลก็ในพ้ืนท่ีห่างไกลและโรงเรียนขนาดเลก็ตามโครงการพิเศษ

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทกุมิติ

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทกุกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม
และเพียงพอเป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหล่ือมล้า และสร้างโอกาสใหผู้้เรียนเข้าถึงการบรกิารการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ โดยการจดัสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรยีนทกุคนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง
โดยคํานึงถึงความจําเป็นตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร ์สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา
จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทนุทรพัย์
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นในกา
รจัดการศึกษาสาหรบัผู้เรียนทีมี่ความต้องการจาเปน็พิเศษ
และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหส้ถานศึกษาอยา่งเหมาะสม และเพียงพอ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนใหกั้บผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนท่ี

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจดัทาแผนงบประมาณการศึกษาอยา่งอสิระ
โดยรบัฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องในพ้ืนท่ีประกอบการจัดทาแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสาน
ความรว่มมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรยีนกลุม่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพ่ือลดความเหล่ือมล้าทางการศึกษา

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนกระบวนการจดัทาแผนงบประมาณ และติดตาม
กํากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและมีความโปรง่ใส

4. การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
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เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนใหส้ถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
 (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล(Digital Literacy) แก่ผู้เรียน

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรบัปรุงพัฒนาห้องเรียนใหเ้ป็นห้องเรียนทีป่ระยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital
Technology) ในการจัดการเรยีนรู้แก่ผู้เรียน

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สําหรับผู้เรียนทกุระดับต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอยา่งเหมาะสม
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรยีนรู้ของตนเองนาไปสู่การสรา้งการเรยีนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทกัษะดิจิทัล (Digital Pedagogy)
สําหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรยีนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance
LearningTechnology: DLT)

นโยบายท่ี 5 ด้ำานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการสง่เสริมด้านความรู ้การสรา้งจิตสานกึด้านการผลติและบริโภค ท่ี

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนาเทคโนโลยมีาจดัทาระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู ้เร่ือง

ฉลากสเีขียวเพ่ือส่ิงแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนามาประยกุต์ใช้ในทกุโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจดัซ้ือจัดจ้างทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการบรูณาการหลกัสูตร กิจกรรมเร่ืองวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลติและบริโภค

สู่การลดปรมิาณคาร์บอนในโรงเรยีนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคารบ์อนต่า
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรยีน ทุก

โรงเรยีนในสงักัดมีการปรบัปรุงและพัฒนาเป็นหนว่ยงานต้นแบบสานกังานสเีขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มี
บริบทท่ีเป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักเรียนและชุมชน

6. สถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายสง่เสริม
ความรูแ้ละสร้างจิตสานกึและจัดการเรยีนรู้การผลติและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

7. สถานศึกษาต้นแบบนาขยะมาใช้ประโยชนเ์พ่ือลดปริมาณขยะ จานวน 15,000 โรงเรยีน
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนา 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลติและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม จานวน 6,000 โรงเรยีน
9. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 225 เขต มีการทํานโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
มาตรการและแนวทางการดำาเนินการ
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1. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดําเนินทางการใหอ้งค์ความรูแ้ละสร้าง

จิตสานกึด้านการผลติและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
2. จัดทําคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และส่ือระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ
3. จัดทําเกณฑ์การประกวดโรงเรยีนคาร์บอนตํ่าและชุมชนคารบ์อนตํ่าและพัฒนาวิทยากรใหค้วามรู้

เร่ืองวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่าe
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจดัการเรยีนและจดัทาหนว่ยการเรยีนรู้ในเรือ่งการผลิตและบริโภคท่ีเป็น

กับส่ิงแวดล้อมต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซทีมี่ผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรอืนกระจก เช่น
คาร์บอนไดออกไซด์
ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์ในการดาเนนิชีวิตประจําวัน Carbon
emission/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน

5. จัดจ้างผูเ้ช่ียวชาญในการจัดทา Road Map เป็นท่ีปรึกษาในการดาเนนิการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรยีนคาร์บอนตํ่าสู่ชุมชนคารบ์อนตํ่า

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรยีนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรูแ้ละแนวทางการจดัการเรยีนรู้ กิจกรรม เร่ือง การ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค

8. จัดสรรงบประมาณดําเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพ่ือดําเนินการต่อ
ยอดขยายความรูแ้ละสร้างเครอืข่ายโรงเรยีน ชุมชน และเช่ือมต่อหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน

9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซ้ือจัดจ้างทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
ยกระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสํานักงานสเีขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green office)

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานาร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพฒันา ด้านการผลติ
และบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท้ังระบบ เช่น การเลอืกซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสานักงานและสถานศึกษา

11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรยีนรู้และแผนการจดัการเรยีนรู้เร่ือง
การผลติและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

12. ขยายผลผา่นระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เร่ือง การผลติและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุขภาพทีดี่สู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อมท่ีดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจภัุณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและฉลากท่ีแสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนาขยะมาใช้
ประโยชนใ์นรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบาบดัน้าเสยี
ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมีสู่โรงเรยีนปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

14. ขยายผลจากโรงเรยีนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อมดี
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้าเสยี ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหน้ักเรียน โรงเรยีนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลติท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ
และหน่วยงานสง่เสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือนาความรูม้าประยุกต์ใช้และจัดทาโครงงานด้านกา
รอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อม
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16. ส่งเสริมแนวทางการจดัการเรยีนรู้อาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชน

วัยซนลดคารบ์อนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบท่ีนาความรูจ้ากโรงเรยีนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

17. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปล่ียนนาเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน

นโยบายท่ี 6 ด้ำานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบกำารบรหิารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบรหิารและจดัการศึกษาครอบคลุม

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบคุคล และด้านการบริหารงานทัว่ไป
2. หน่วยงานสว่นกลาง และสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ต้องปรับเปล่ียนใหเ้ป็นหนว่ยงานใหมี้

ความทันสมัย พร้อมท่ีจะปรับตัวใหทั้นต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหนว่ยงานทีมี่หน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. หน่วยงานทกุระดับ มีความโปรง่ใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

4. หน่วยงานทกุระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา โดยการจดัสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน

5. หน่วยงานทกุระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารและการจดัการเรยีนการสอนอยา่งเป็นระบบ

มาตรการและแนวทางการดำาเนินการ
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา

มีความเป็นอิสระในการบรหิารจัดการศึกษาเป็นมาตรการกระจายอํานาจให้สถานศึกษา
หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบรหิาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบคุคล
และด้านการบริหารงานทัว่ไป โดยดาเนนิการเปน็รายสถานศึกษาหรอืกลุ่มสถานศึกษา
อาจดําเนินการเปน็รายด้านหรือทุกด้านได้โดยมีแนวทางการดาเนนิการ ดังน้ี

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อํานาจ และโครงสร้างการกากบัดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ หน้าที่และอํานาจ องค์ประกอบ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลอืก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา
โดยให้คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรอืกลุ่มสถานศึกษา
ให้มีความหลากหลายและความ แตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจากดัของแต่ละพ้ืนท่ี

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนใหส้ถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจดัหาเจา้หน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้าน
การเงนิ การบญัชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบคุคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเปน็ภาระทีเ่กินสมควรแก่ครู
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรยีนรู้ให้แก่ผู้เรียน

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา
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วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอํานาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบรหิารและจดัการศึกษา

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดทํา
แผนปฏิบัติการและดาเนนิการสง่เสริม สนับสนุน
และพัฒนาสถานศึกษาหรอืกลุ่มสถานศึกษาใหมี้ความเป็นอิสระในการบรหิารจัดการศึกษา

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้โรงเรยีนขนาดเลก็ ให้มีระบบการบริหารจัดการทีห่ลากหลาย เช่น การบรหิารจัดการแบบกลุ่ม
โรงเรยีน การสอนแบบบูรณาการ คละช้ัน เป็นต้น

(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิต

(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําผล
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรบัปรุงพัฒนา
สถานศึกษาใหมี้คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

(9) สําานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนใหมี้การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนารปูแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาใหส้อดคล้องกับการพัฒนาใหส้ถานศึกษามีอิสระในการบรหิารจ
ั ดการศึกษา

(10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัด
อบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาใหมี้คุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ท่ีจําเป็น
สาหรบัการปฏิบัติหน้าที่

(11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอํานาจให้อย่างเป็นอิสระในการ
บริหารและจดัการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทัว่ไป โดยดาเนนิการเปน็รายสถานศึกษาหรอืกลุ่มสถานศึกษา
อาจดาเนนิการเปน็รายด้านหรือทุกด้านได้

(12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือทํา
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กากบัดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

2. พัฒนาสํานักงานสว่นกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป็นหนว่ยงานมคีวามทันสมัยอยา่ง
มีประสิทธิภาพเป็นมาตรการในการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารงานของสานกังานทัง้ระดับสํานักงานสว่นกลางแ
ละสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให้เป็นหนว่ยงานทีทั่นสมัย
พร้อมท่ีจะปรับตัวใหทั้นต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปรง่ใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหนว่ยงานทีมี่หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสานกังานสว่นกลาง และสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ให้เป็นหนว่ยงานทีทั่นสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กากบั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
สถานศึกษาเพ่ือการบรหิารจัดการทีมี่ประสิทธิภาพ โดยยดึหลักธรรมาภิบาล

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สํานักงานสว่นกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใช้ระบบการ
บริหารจัดการทีมุ่่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานตามหลกัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใ
นการดําเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
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(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สานักงานสว่นกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานํานวัตกรรม

และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบรหิารงาน
(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน ( Area-based Management)

รูปแบบการบรหิารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs”
(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทาแผนบรูณาการจดัการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารปูแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรยีนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
 (7) ส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นของสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแบบบูรณาการทีต่อบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนท่ี

(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู ้ความเข้าใจ และ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบรหิารจัดการศึกษา

(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรพัยากรเพ่ือการศึกษา
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจดัการศึกษา โดยการจดัสรร

งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษาเป็นมาตรการทีเ่น้นการนาเทคโนโลยดิีจิทัล (Digital Technology)
มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทกุคน
สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติท่ีต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจดัสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการดาเนนิการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว
โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนทีร่ับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง
ลดความซํ้าซ้อนในการจดัสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน
สามารถกําหนดเง่ือนไขการจดัสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุม่ต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้องและสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร
ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการดาเนนิการ ดังน้ี

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุน
ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง

(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง

(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพสูิจน์ตัวตนของผู้เรียน
เพ่ือลดความซํ้าซ้อนในการจดัสรรงบประมาณ โดยจะทาการแลกเปล่ียนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
กับกระทรวงมหาดไทย

(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยงัผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบธนาคาร
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางานท่ีเป็นดิจิทัลเข้า

มาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นมาตรการในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารอยา่งเป็นระบบ
นาไปสูก่ารนาเทคโนโลยกีารวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big DataTechnology) เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ
ต้ังแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณและข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีจาเปน็
มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจดัการเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ
และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของประเทศ นา
Cloud Technology มาให้บริการแกห่น่วยงานทกุระดับท้ังระดับ IaaS PaaS และ SaaS
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และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสานักงาน เช่น
ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น
เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่ืองโยงกันท้ังองค์กร
โดยมีแนวทางการดาเนนิการ ดังน้ี

(1) ศึกษา วิเคราะห์ นา Cloud Technology มาให้บริการหนว่ยงานในสงักัดทุกระดับท้ังใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ท้ังในระดับ IaaS Paas และ SaaS

(2) ศึกษา วิเคราะห์ นา Big Data Technology มาใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือนามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมติิต่าง ๆ

(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาท้ัง
ระบบพร้อมให้บริการ (Services) เช่ือมโยงข้อมูล
เพ่ือแลกเปล่ียนและบูรณาการข้อมูลภาครฐัท้ังภายในและนอกสงักัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางสาหรับใช้ในการพสูิ
จน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทางานรว่มกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ
 (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเช่ือมโยง
และบูรณาการข้อมูลด้านการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง โดยการเช่ือมโยง
ข้อมูลรายบคุคลท่ีเก่ียวกบัการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็น
ฐานข้อมูลการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถประเมินจุดอ่อนจดุแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ
นําไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เช่ือมโยงถึงการพัฒนาคร ูเพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ
ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลต้ังแต่ระดับปฐมวัย
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทีส่ามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
นําไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ

นโยบาย สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์
นโยบายที ่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา
นโยบายที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

9. จังหวัดบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการทอ่งเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจม่ันคง สังคมสันติสุข 9 ดี

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก 
                2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน 



77
                3. ส่งเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                4. ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
                5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
                6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์ให้มีความม่ันคง ยั่งยืน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าประสงค์รวม
1. ศูนย์กลางการทอ่งเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 

                2.
ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลติสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสา
กล 
               3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู่ดีมีสุข 
               4. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี 
               5. พัฒนาแหล่งน้ําและคุณภาพของน้ําอย่างสมดุล 
               6. ฟ้ืนฟู
อนุรักษ์และการใช้ประโยชนจ์ากปา่และความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
               7. จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
               8. สังคมสงบสุขและอบอุ่น 
               9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
              10. ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issues )
ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 ด้านเศรษฐกิจ

"เป็นศูนย์กลางการทอ่งเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลติสินค้าเกษตรปลอดภัย"

 
                เป้าประสงค์

1. ศูนย์กลางการทอ่งเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
                         2.
ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลติสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสา
กล 

      ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1.รายได้จากการทอ่งเท่ียวเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10) 

                        2. จํานวนแหลง่ท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา 
                        3. จํานวนบคุลากรด้านการท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา (คน) 
                        4. จํานวนประชาชนทีร่ับบริการข้อมูลด้านการท่องเท่ียว (คน) 
                        5. มูลค่าการค้าชายแดนเพิม่ข้ึน (ร้อยละ 10) 
                        6. โครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการท่องเท่ียวและด้านการเกษตรได้รับการพัฒนา (แห่ง) 
                        7. จํานวนทีเ่พ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีเกษตรอินทรยี์/เกษตรปลอดภัย (ไร่) 
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                        8. จํานวนทีเ่พ่ิมข้ึนของเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)
ท่ีเน้นการทําการเกษตรอินทรยี์และเกษตรปลอดภัย (ราย) 
                        9.
จํานวนกลุม่ของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพในการประ
กอบการ (กลุ่ม) 
                       10. จํานวนแปลงท่ีได้รับการรบัรองมาตรฐาน GAP (แปลง) 
                       11. ร้อยละของมูลค่าการจําหน่ายผลติภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน 
                       12. ร้อยละของมูลค่าการจําหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึน 
                       13. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ินได้รับการรบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.) 
                       14. ร้อยละของมูลค่าการจําหน่ายสินค้าเกษตรแปรรปูเพ่ิมข้ึน 
                       15. จํานวนทีเ่พ่ิมข้ึนของรา้นอาหารที่ได้รับการรบัรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ร้าน) 

กลยุทธ์
             1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 

                       2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว 
                       3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของจงัหวัด 
                       4. ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามยัด้านการท่องเท่ียว 

             5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว 
                       6. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การทอ่งเท่ียว 
                       7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวแบบประชารฐั 
                       8. พัฒนากีฬาและสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
                       9. สร้างอตัลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรกัภักดี” Buriram Blue City)
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
                      10. ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือกระจายรายได้สู่ชุมชน 
                      11.
เร่งรัดการจดัหาน้ําและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ําเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองบ
ุ รีรัมย์ 
                      12. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก 
                      13. ส่งเสริมการเช่ือมโยงเส้นทางการทอ่งเท่ียวแบบครบวงจร 
                     14.
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศาสนาและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัดอิสานใต้ 
                     15.ส่งเสริมการค้าชายแดนเพือ่การค้าและการลงทุน 
                     16. พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการเกษตร 
                     17.
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลติและการแปรรปูสินค้าเกษตรอินทรยี์และเกษตรปลอดภัย 
                     18. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรยี์และเกษตรปลอดภัย 
                     19.
ส่งเสริมการนอ้มนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเช่ือมโยงกับแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี 
                     20. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน
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เพ่ือพัฒนาศักยภาพอตุสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ 
                     21.
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ินเพ่ือให้ได้การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
                     22. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสนิค้าเกษตรแปรรปูและเกษตรปลอดภัย 
                     23.
ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบครบวงจร 
                     24. การบรหิารจัดการทางการเกษตร (Zonning) 
                     25. พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรบัรองมาตรฐานและคุณภาพ 
                     26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝา้ระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชวิีต
" คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ม่ันคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง" 

เป้าประสงค์
 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู่ดีมีสุข 

                          2.หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี 
      ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
                1. จํานวนของผูสู้งอายท่ีุได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ราย) 

                          2. เด็กนักเรียนอา่นออกเขียนได้ (ร้อยละ) 
                          3. ระดับความสําเร็จของการแกไ้ขปญัหาความยากจนของครวัเรอืนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
                          4. ระดับความสําเร็จในการเสรมิสร้างศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน 
                          5.
จํานวนแรงงานทีไ่ด้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ราย) 
                          6.
จํานวนของแรงงานและแรงงานนอกระบบท่ีได้รับการคุ้มครองสิทธิการประกันสังคมตามกฎหมายแรงงาน (ราย) 
                          7. จํานวนแรงงานนอกระบบได้รับการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือเป็นรายได้เสริม 
                          8. ร้อยละของอําเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

                9. อัตราการต้ังครรภ์ซ้ําของวัยรุ่นลดลง (อายุ 15-19 ปี) 
                           10. ระดับความสําเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
                           11. จํานวนเครอืข่ายเฝา้ระวังทางสังคมและวัฒนธรรม 
                          12. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี 
                          13.
ระดับความสําเร็จในการสรา้งการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนต่อการบรหิารจัดการของภาครฐัและองค์การปกค
รองส่วนทอ้งถ่ิน 

       กลยุทธ์
               1. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมี้ความอบอุ่น 

                         2. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครวัเรอืนยากจน ตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี 
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                         3. เสริมสร้างการเรยีนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ
ตามเกณฑ์คุณภาพทางการศึกษาของท้องถ่ินและระดับชาติ 
                         4.
เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพ้ืนฐานในการดํารงอยู่ในชุมชนและสังคมของเด็กและเยาวชนใ
นทุกระดับ 
                         5.
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 
                         6.
ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์และการจดัการแบบครบวงจรของกลุ่มอาชีพแล
ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ 
                         7. รณรงค์และส่งเสริมการดูแลตนเอง การรักษาสุขภาพและการป้องกันโรค
ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยในครอบครวัของประชาชนตามหลักสุขภาพดีถ้วนหนา้ 
                         8. ยกระดับการบรกิารสาธารณสขุ การเรยีน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางการแพทย ์
                         9. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
                         10. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (เป็นคนดี มีปัญญา
รายได้สมดุล สุขภาพแข็งแรง ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพ่ึงพาตนเอง
และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง) 
                         11. สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคล่ือนนโยบายรฐั
สู่การปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
" ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม"

                เป้าประสงค์
   1. พัฒนาแหล่งน้ําและคุณภาพของน้ําอย่างสมดุล 

                        2. ฟ้ืนฟู
อนุรักษ์และการใช้ประโยชนจ์ากปา่และความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
                        3. จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

      ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
   1. จํานวนแหลง่น้ําจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสําหรับการใช้ประโยชน ์(แห่ง) 

                        2. จํานวนพ้ืนท่ีป่าไม ้(พ้ืนท่ีป่าสงวน ป่าสาธารณะ ป่าชุมชน และพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา) เพ่ิมข้ึน (ไร่) 
                        3.
จํานวนชุมชนท่ีดําเนินการบรหิารจัดการและใช้ประโยชนอ์ย่างยั่งยืนโดยเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาช
น 
                        4. อัตราการเพิม่ข้ึนของปริมาณขยะชุมชนลดลง 
                        5. จํานวนชุมชนท่ีส่งเสริมการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชนใ์หม่ 
                        6. ปริมาณขยะมูลฝอย ขยะติดเช้ือ และการก่อให้เกิดโรคจากขยะและมลพิษลดลง 
                        7. จํานวนพ้ืนท่ีเผาในทีโ่ล่งของจังหวัดลดลง 
                       8. จํานวนพ้ืนท่ีประสบภัยแลง้อุทกภัย และภัยธรรมชาติต่าง ๆ
ได้รับการแกไ้ขปญัหาและประชาชนท่ีได้รับผลกระทบมีความพึงพอใจในการแกไ้ขปญัหา 
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                       9. จํานวนพ้ืนท่ีป่า และพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีถูกบุกรุกลดลงเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
                กลยุทธ์

  1. ส่งเสริมการจดัหาและพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการอปุโภค บริโภคให้เพียงพอ
ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการน้ําภาคการผลติ (ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม)
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ 
                      2.
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ําและการจดัการแหลง่น้ําโดยการมส่ีวนร่วมของประชาชนและเครือข่ายประช
าสังคม 
                      3. ส่งเสริม อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรป่าไม ้และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ
โดยเน้นการใช้ประโยชนอ์ย่างยั่งยืนและชาญฉลาด 
                      4.
ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบรหิารจัดการและใช้ประโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั
่ งยืน 
                      5.
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เป็นหนา้ที่ของพลเมืองคนบุร
ี รัมย์ 
                      6.
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลติและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและระ
บบนิเวศ 
                       7.
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูลในระดับพ้ืนท่ีต้ังแต่ต้นทางถึงปลายทาง
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคสว่น 
                       8. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบรหิารจัดการขยะแบบครบวงจร 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านรกัษาความม่ันคงและความสงบ
                    " บุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี "
             เป้าประสงค์

              1. สังคมสงบสุขและอบอุ่น 
                        2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
                        3. ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย 

     ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
              1. ระดับความสําเร็จในการพฒันาบุคลากรรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 

                         2.
ระดับความสําเร็จในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางประชารฐั 
                         3.
ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบําบัดฟ้ืนฟูและได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง 
                         4. ระดับความสําเร็จในการปอ้งกันผู้ท่ีอาจเข้าไปทีเ่ก่ียวข้องกับยาเสพติด 
                         5. ระดับความสําเร็จของการเทิดทูนไว้ซ่ึงสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                         6.
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ระดับความสําเร็จในการสง่เสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจงัหวัดบุรีรัมย์ 
                         7. ระดับความสําเร็จของการจดัต้ังเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                         8. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจดัต้ังชุดเฉพาะกิจตําบล 
                         9. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
                       10. ระดับความสําเร็จในการปอ้งกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม 
                       11.
ระดับความสําเร็จของการผนกึกําลังประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนเพือ่สนับสนุนการปอ้งกันประเทศ 
                       12. ระดับความสําเร็จในการพฒันาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถ่ินกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
                       13. ระดับความสําเร็จในการจัดต้ังเครือข่ายข่าวภาคประชาชนเพือ่ความม่ันคง 
                       14. ระดับความสําเร็จของการขยายผลโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ 
                       15.
ระดับความสําเร็จของการจดัระเบียบแรงงานต่างด้าวหลบหนเีข้าเมืองท่ีสอดคล้องกับความม่ันคงของชาติ 

กลยุทธ์
            1. พัฒนาศักยภาพใหกั้บบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบรอ้ยภายในหมูบ้่าน/ชุมชน

และการเพ่ิมจํานวนบคุลากรด้านการรักษาความสงบเรียบรอ้ยให้เพียงพอต่อการรกัษาความสงบเรียบรอ้ยภายใน
หมู่บ้าน 
                      2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปญัหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างยั่งยืน 

           3. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบําบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือภายหลงัจาการบําบัดฟ้ืนฟู 
                     4. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดยการสรา้งความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชนภายในจงัหวัด 
                     5.
ป้องกันและแก้ไขปญัหาเยาวชนทัง้ในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาท่ีอาจเข้าไปเกีย่วข้องกับปัญหาภัย
ทางสังคม และภัยยาเสพติด 
                     6 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถ่ินในการบรหิารจัดการ
การตรวจสอบ
และการเฝ้าระวังการทจุริตคอร์รัปช่ันและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติโดยมิชอบ 
                    7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความมัน่คงภายในจงัหวัด 
                    8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปอ้งกันประเทศ
ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนใหเ้ป็นหมู่บ้านมัน่คงและสงบสุข 
                    9. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถ่ินกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
                    10. พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 
                    11.
สร้างจิตสํานึกให้กับผู้ประกอบการท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเ
คร่งครัด 
                     12. รณรงค์และส่งเสริมการข้ึนทะเบียน
การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการและในชุมชน
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เพ่ือจัดระบบป้องกันและแก้ไขปญัหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
                     13.
รณรงค์การเฝา้ระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมส่ีวนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
ของประชาสังคม 

10. สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
วิสัยทัศน์
          “องค์กรก้าวหน้า   สร้างคุณภาพสถานศึกษา   พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน”
พันธกิจ
          1. พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนใหมี้ความรู ้ทักษะวิชาการ คุณธรรมจรยิธรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ
และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
          2.
ส่งเสริมการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ
ี ยง
          3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมลํ้า
ให้ผู้เรียนทกุคนได้รับบริการทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึง  ตามแนวคิด  No Child left Behind  (NCLB)
          4. ส่งเสริมการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ 
          5. พัฒนาระบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
คุณลักษณะพึงประสงค์องค์การ
          ยิ้มรับ ฉับไว ใส่ใจบรกิาร
เป้าประสงค์
          1. ผู้เรียนทกุคนได้รับการพัฒนาใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ คิดริเร่ิมและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้
มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะทีเ่หมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึง่ตนเองและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี
          2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดค่านิยมหลัก 12 ประการ ในการดํารงชีวิต
          3. ผู้เรียนทีมี่ความต้องการจําเป็นพิเศษ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอยา่งทัว่ถึงเท่าเทยีมและมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          4. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณของความเป็นคร ูน้อมนําพระราชดํารัสให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู มีความรู้
และทักษะการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวคิด “No Child Left Behind” (NCLB)
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะในการใช้เทคโนโลยี
         5. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผูน้ําทางวิชาการ
มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) มีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
         6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและจัดการเรยีนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพรว่มกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู้เก่ียวข้องในการจดัการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีการเรยีนรู้ในทกุมิติเป็นโรงเรยีนนวัตกรรม

         7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายคุใหม่ใช้เทคโนโลยีในการบรหิารจัดการเชิงบูรณาการ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยในการขับเคล่ือนคุณภาพ กํากับ ติดตาม
ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานอยา่งนโยบาย จุดเน้น สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บริหารจัดการศึกษาและขับเคล่ือนนโยบายสูป่ฏิบัติ
โดยมีจุดเน้นการพฒันาคุณภาพนักเรียนตามแนวคิด“ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดท้ิงไว้ข้างหลัง” No Child Left
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Behind (NCLB)
ซ่ึงก้าวเข้าสู่ปีท่ีสามในการขับเคล่ือนจดุเน้นดังกล่าว ในปงีบประมาณ พ.ศ.2563
มีเป้าหมายการดาเนนิงานเพ่ือยกระดับคุณภาพรายหอ้งเรียนใหส้ามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูข้ึน
มีทีมผู้เช่ียวชาญด้านการสอนเปน็โค้ช(Coach) ในการนิเทศการเรียนการสอน
และปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการสอนของครูด้วยการน้อมนําพระราชดํารัสในหลวงรัชกาลที ่9 “เด็กรักครู
ครูรักเด็ก” มาเป็นหัวใจหลกัในการดูแลนกัเรียน
และน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ด้านการศึกษาซ่ึงต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานใหแ้ก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.
มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง – มีคุณธรรม 3. มีงานทํา – มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองดี
มาเป็นแนวทางใหทุ้กสถานศึกษานอ้มนาไปเป็นกรอบการบรหิารจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนใหเ้ป็น
คนดี เป็นคนเก่งและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ดังน้ันจากแนวคิดดังกล่าว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 จึงกําหนดนโยบายในการขับเคล่ือนคุณภาพการจดัการศึกษา ดังน้ี
วิสัยทัศน์
“องค์กรก้าวหน้า สร้างคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน”
พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนใหมี้ความรู ้ทักษะวิชาการ คุณธรรมจรยิธรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ
และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21

2.
ส่งเสริมการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ
ี ยง

3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้า
ให้ผู้เรียนทกุคนได้รับบริการทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึงตามแนวคิด No Child left Behind (NCLB)

4. ส่งเสริมการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ
5. พัฒนาระบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
เป้าหมาย
1. พัฒนาผู้เรียนอย่างยัง่ยืน
- พัฒนาผู้เรียนใหมี้ทักษะของผู้เรียนใหมี้ทักษะวิชาการ คุณธรรมจรยิธรรม ทักษะชีวิต ทักษะ

วิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 3)
- พัฒนาผู้เรียนใหมี้ความรกัในสถาบนัหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง
และเป็นพลเมืองดีของชาติ

- พัฒนาผู้เรียนใหใ้ส่ใจและรักษาส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป้าหมายการพฒันาแหง่สหัสวรรษ (SDGs)

2. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ี ตลาดแรงงาน และเอ้ือต่อการพัฒนา

ทักษะในศตวรรษท่ี 21
- ห้องเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ มีความสะอาด

น่าอยู่ น่าเรียน และมีความทันสมัย
- การจัดการเรยีนรู้แบบบูรณาการการมอบหมายช้ินงาน โครงการ และการบ้านในหลากหลายวิชา
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- มีการจัดการเรยีนซอ่มเสริมเพ่ือแก้ปัญหานกัเรียนทีเ่รียนออ่นหรือเรียนช้าให้เรียนได้ทันเพ่ือน

สามารถปรบัปรุงทักษะของตนเองให้ดีข้ึนและเป็นการสง่เสริมทักษะให้กับนักเรียนทีมี่ความสามารถสงูให้สามารถพ
ั ฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

3. การพัฒนาบุคลากร
- บุคลากร 4.0 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีความฉลาดทางด้านดิจิทัล (Digital

Intelligence)
- ครู คือ Coach เพ่ือสร้าง “ต้นแบบห้องเรียนแหง่อนาคต” ปรับเปล่ียนวิธีคิดของครูจาก

ผู้บรรยาย (Lecturer) มาเป็นผู้ให้คาปรกึษา (Coach) และเปล่ียนการเรยีนรู้ของผู้เรียนจากผูร้ับฟัง (Passive
Learner)มาเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง (Self-Learner)

- การพัฒนาตนเองผ่านระบบผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
- การสรา้งพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์กรมีความต้ังใจทุ่มเทและละเอียดรอบคอบในการทางาน
4. การพัฒนาระบบบริหาร
- ระบบราชการ 4.0 มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)

ด้วยการนาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบรกิาร วิเคราะห์และมองอนาคต (Foresight) เพ่ือเท่าทันการ
เปล่ียนแปลงและแก้ไขปญัหาเชิงรุก เปิดกว้าง เช่ือมโยงเน้นการมส่ีวนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

- ระบบ AMSS++ เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร เป็นเครื่องมือท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึนเพ่ือ
เปล่ียนแปลงไปสู่การบรหิารจัดการสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยหวังว่าจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจดัการการศึกษา ส่งผลกระทบในทางบวกอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ

- จัดทําระบบ Big Data เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลากหลายแหล่งมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
กําหนดแนวทางการจดัการศึกษา การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการพัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน

- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต เพ่ือมุ่งหวังสร้างภาพลกัษณ์การบรหิารงานทีมี่ความโปรง่ใส
สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั
และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี์ 6
การบรหิารจัดการในภาครฐัการปอ้งกันการทจุริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสงัคมไทย

- มาตรฐานสานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือติดตามและประเมินมาตรฐานการทางานของ
สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามขอบเขตอํานาจหน้าที่
ซ่ึงจะช่วยใหผู้้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องการเปรยีบเทียบผลงานท่ีทาได้กับท่ีควรจะเป็นมีความช
ั ดเจนมองเห็นแนวทางในการพฒันาการปฏิบัติงาน ให้เกิดผลไดมากข้ึน
และช่วยใหมี้การฝกึฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้

โครงการสำาคัญ (Flagship)
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีจุดเน้นในการขับเคล่ือนจดุเน้นการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา ตามนโยบายผูอ้านวยการสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยการนอ้มนําพระราช
ดํารัสในหลวง ร.9 “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” เพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนตามแนวคิด No Child Left Behind
(NCLB) “ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดท้ิงไว้ข้างหลัง” ดังน้ี

“เด็กรักครู - ครูรักเด็ก” หมายถึง ความรกั ความรบัผิดชอบและมีส่วนร่วมของครูและผู้เก่ียวข้องต่อ
นักเรียนด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน (ผลท่ีเกิดจากการจดัการศึกษาของโรงเรยีนทีมุ่่งเน้นใหน้ักเรียนเป็นคนมี
ความสุข เป็นคนดีและมีความรูแ้ละทักษะชีวิตในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ) โดยใช้ระบบบริหารจัดการ
ส่งเสริมการเรยีนรู้ท่ีพิสูจน์แล้วว่าได้ผล หากระบวนการต่าง ๆ ท้ังการเรยีนการสอน
การพัฒนาศักยภาพครหูรืออ่ืนๆ ในอนัท่ีจะปิดช่องว่างด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
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ทําให้นักเรียนรักครูมีความพึงพอใจต่อโรงเรียนในระดับสูงสุดส่งผลให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีทางเลือกสําหรับบุตรหลา
น ของตัวเองมากข้ึน

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานใหแ้ก่ผู้เรียน 4 ด้าน

1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง : ต้องมีความรูค้วามเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง, ยึดม่ันในศาสนา,
ม่ันคงในสถาบนัพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน

2. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง- มีคุณธรรม : รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด- ชอบ / ช่ัว-ส่ิงดี, ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ
ส่ิงท่ีดีงาม,ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว และช่วยกนัสรา้งคนดีให้แก่บ้านเมือง

3. มีงานทํา มีอาชีพ
:การเลีย้งดูลูกหลานในครอบครวัหรอืการฝกึฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรกังาน สู้งาน
ทําจนงานสําเร็จ, การฝกึฝนอบรม ท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
ต้องมีจุดหมายให้ผู้เรียนทางานเปน็และมีงานทําในทีสุ่ด, ต้องสนับสนุนผู้สาเรจ็หลักสูตรมีอาชีพ มีงานทํา
จนสามารถเลีย้งตัวเองและครอบครัว

4. เป็นพลเมืองดี : การเป็นพลเมืองดี เป็นหนา้ที่ของทุกคน, ครอบครัว-สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหนา้ที่เป็นพลเมืองดี, การเป็นพลเมืองดี
คือ“เห็นอะไรท่ีจะทําเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทํา” เช่น งานอาสาสมคัรงานบําเพ็ญกุศล งานสาธารณกศุล
ให้ทําด้วยความน้ําใจและความเอ้ืออาทร

แนวคิดไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดท้ิงไว้ข้างหลัง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย
“ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดท้ิงไว้ข้างหลังสานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จะประสบผลสําเร็จได้
ครูผู้สอนถือเป็นปัจจัยสําคัญ ดังน้ันครผูู้สอนจะต้องมีความตระหนัก มุ่งม่ันในการทีจ่ะพัฒนานกัเรียน มีความรกั
ความใส่ใจ เห็นผู้เรียนเป็นสําคัญ คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคล
พัฒนาผู้เรียนใหเ้ต็มศักยภาพตรงตามความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคล และระลึกอยู่เสมอว่าผู้เรียนทกุคนสามารถเรยีนรู้ได้ ดังน้ันการพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการและกลไกตามนโยบาย “ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดท้ิงไว้ข้างหลังสานกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นี้จะเป็นอีกทางหน่ึงสาหรบัครูผู้สอนในการพัฒนาผู้เรียนไปสูเ่ป้าหมายด้วยการ
ดาเนนิการ ดังน้ี 1. การมอบหมายงานและให้การบา้นนักเรียน 2. การสอนซอ่มเสริม 3.
การบรหิารจัดการช้ันเรยีน4. การพัฒนาหลักสูตรทางเลือกของสถานศึกษา

11. กรอบแนวคิดและทิศทางการบริหารงานของโรงเรยีนโนนเจริญพิทยาคม
วิสัยทัศน์

โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนใหมี้ศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนําความรู้
มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรม ความรูค้วามสามารถ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึ กษาข้ันพ้ืนฐาน  มีจิตสํานึกในความเป็นไทย
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
              2. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาใหมี้ศักยภาพในการวิจัย และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
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และเทคโนโลยีและพัฒนาบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู
              3. พัฒนาการบรหิารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
              4. พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรยีนการสอน
              5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ท้ังภาครฐัและเอกชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์
1.ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรม ความรูค้วามสามารถ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ทักษะ

และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีจิตสํานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
รวมท้ังมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการใช้การวิจัยและพัฒนา
ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี สามารถจดัการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  โรงเรยีนมีการบรหิารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
4.  โรงเรยีนมีแหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ

มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการจัดการเรยีนการสอน
5.  โรงเรยีนมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจากผูป้กครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา และองค์กรอ่ืน ๆ

ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์

เพ่ือให้สามารถอยูร่่วมกับผู้อ่ืนในสงัคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดังน้ี
1.  รักชาติ  ศาสน ์ กษัตริย์
2.  ซ่ือสัตย์สุจริต
3.  มีวินัย
4.  ใฝ่เรียนรู้
5.  อยู่อย่างพอเพียง
6.  มุ่งม่ันในการทํางาน
7.  รักความเป็นไทย
8.  มีจิตสาธารณะ

กลยุทธ์
1.พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

มีจิตสํานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
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4. พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา และองค์กรอ่ืน ๆ

ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน

จุดเน้น
“ ยกระดับคุณภาพนักเรียน ด้วยแนวคิด No Child Left Behind ” น้อมนําพระราชดํารัส

ในหลวง รัชการที ่9 “เด็กรักครู ครูรักเด็ก”  “ไม่ท้ิงเด็กไว้ข้างหลัง” ใส่ใจดูแล “เด็กหลังห้อง” เป็นพิเศษ 
เพ่ือให้นักเรียนทกุคนประสบผลสําเร็จตามศักยภาพของตนและจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ

มาตรฐานการศึกษาระดับโรงเรยีน
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจํานวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่
มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังน้ี
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน
1)  มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสือ่สาร และการคิดคํานวณ
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3)  มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6)  มีความรู ้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด
2)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย
3)  การยอมรบัท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4)  สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3  ดําเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4  พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจดัการเรยีนรู้
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มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

3.1  จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรยีนรู้
3.3  มีการบรหิารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5  มีการแลกเปล่ียนเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรยีนรู้

มาตรฐานโรงเรียนดีศรีตำาบล
1. โรงเรยีนคุณภาพ

มาตรฐานด้านนักเรียน  มี  4  มาตรฐาน   ได้แก่
มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูข้ึน
มาตรฐานท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
มาตรฐานท่ี 3  ผู้เรียนมีพ้ืนฐานทางอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรยีน
มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านดนตร ี กีฬา  ศิลปะ  และเทคโนโลยี

มาตรฐานด้านบุคลากร  มี  2  มาตรฐาน   ได้แก่
มาตรฐานท่ี 5  ผู้บริหารเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง
มาตรฐานท่ี 6  ครูมีคุณภาพและเพียงพอ

มาตรฐานด้านโรงเรยีน  มี  2  มาตรฐาน   ได้แก่
มาตรฐานท่ี 7  สะอาด  ร่มร่ืน  ปลอดภัย  เป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้ให้บริการแกชุ่มชน

และโรงเรียนอืน่ๆ
มาตรฐานท่ี 8  โรงเรยีน  3D  (Democracy  Decency  Drugs  Free)

2. ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  มี  1  มาตรฐาน   ได้แก่

มาตรฐานท่ี 9  โรงเรยีนเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้ให้บริการแกชุ่มชนและโรงเรียนอืน่ๆ
3. การมีส่วนร่วม

มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม  มี  1  มาตรฐาน   ได้แก่
มาตรฐานท่ี 10  ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

มาตรฐานสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานด้านท่ี 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  มี 4 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
องค์ประกอบท่ี  1  นโยบาย (4 ตัวชี้วัด)

ตัวช้ีวัดท่ี 1   มีนโยบายน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนในสถานศึกษา
และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจําปี

ตัวช้ีวัดท่ี 2   ดําเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจําปี
ท่ีน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนในสถานศึกษา

ตัวช้ีวัดท่ี 3ติดตามผลการดําเนินการ ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจําปี ท่ีน้อมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนในสถานศึกษา

ตัวช้ีวัดท่ี 4  นําผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ขับเคล่ือนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
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องค์ประกอบท่ี  2  วิชาการ (4 ตัวชี้วัด)

ตัวช้ีวัดท่ี 5  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ
ท่ีส่งเสริมการบูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรยีนการสอน

ตัวช้ีวัดท่ี 6  ดําเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ
ท่ีส่งเสริมการบูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรยีนการสอน

ตัวช้ีวัดท่ี 7  ติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ ท่ีส่งเสริมการบูรณาการปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรยีนการสอน

ตัวช้ีวัดท่ี 8  นําผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ด้านวิชาการ ท่ีส่งเสริม
การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรยีนการสอน

องค์ประกอบท่ี  3  งบประมาณ (4 ตัวชี้วัด)
ตัวช้ีวัดท่ี 9

มีการวางแผนการบรหิารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดท่ี 10  ดําเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวช้ีวัดท่ี 11  ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวช้ีวัดท่ี 12  นําผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง
การบรหิารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

องค์ประกอบท่ี  4  บริหารท่ัวไป (2 ตัวชี้วัด)
ตัวช้ีวัดท่ี 13  บริหารอาคารสถานทีแ่ละจัดการแหลง่เรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดท่ี 14  ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการสง่เสริมการเรยีนรู้ เพ่ือการอยูอ่ย่างพอเพียง

มาตรฐานด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มี 4 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
องค์ประกอบท่ี  1  หน่วยการเรียนรูป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ตัวชี้วัด)

ตัวช้ีวัดท่ี 1  มีหน่วยการเรยีนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับช้ัน
ตัวช้ีวัดท่ี 2  มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนําหน่วยการเรยีนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอน
ตัวช้ีวัดท่ี 3  มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย

เพ่ือพัฒนาการจดัการเรยีนการสอนหนว่ยการเรยีนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
องค์ประกอบท่ี  2  การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน (4 ตัวชี้วัด)

ตัวช้ีวัดท่ี 4  มีแผนจดัการเรยีนรู้บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ ต่าง ๆ ทุกระดับช้ัน

ตัวช้ีวัดท่ี 5  คุณภาพของแผนจัดการเรยีนรู้ท่ีบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ต่าง ๆ

ตัวช้ีวัดท่ี 6
จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนทีบู่รณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ต่างๆ

ตัวช้ีวัดท่ี 7  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนทีบู่รณาการหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

องค์ประกอบท่ี  3  ส่ือและแหล่งเรียนรูเ้ก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ตัวชี้วัด)
ตัวช้ีวัดท่ี 8  จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ ส่ือการเรยีนรู้ เพ่ือบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ในการจัดการเรยีนการสอน

ตัวช้ีวัดท่ี 9  จัดทํา/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรยีนรู้
เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวช้ีวัดท่ี 10 ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชน ท่ีส่งเสริมการอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน
องค์ประกอบท่ี  4

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (4 ตัวชี้วัด)
ตัวช้ีวัดท่ี 11  จัดทําเคร่ืองมือ และวัด และประเมินผลท่ีหลากหลาย

และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรยีนรู้ท่ีบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดท่ี 12  ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลาย

และสอดคล้องกับการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนทีบู่รณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดท่ี 13  รายงานผลการประเมิน และนํามาปรับปรุง/พัฒนา การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน

ท่ีบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดท่ี 14  จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปล่ียนเรยีนรู้

ผลงานของผู้เรียนทีเ่กิดจากการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
มาตรฐานด้านท่ี 3  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 3 องค์ประกอบ 15 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

องค์ประกอบท่ี  1  การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  (5 ตัวชี้วัด )
ตัวช้ีวัดท่ี  1  มีกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินชีวิต

ท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดท่ี  2  จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเอง ได้อย่างสอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดท่ี  3  มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนใหส้ามารถ แก้ปัญหา/พัฒนาตนเอง ได้อย่างสอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดท่ี  4  ติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดท่ี  5  นําผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจดักิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
องค์ประกอบท่ี  2  กิจกรรมนักเรียน  (6 ตัวชี้วัด)

ตัวช้ีวัดท่ี  6  มีแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ให้อยู่อย่างพอเพียง
ตัวช้ีวัดท่ี  7  จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด หรือผู้บําเพ็ญประโยชน์

สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดท่ี  8  ส่งเสริมให้มีการจัดต้ัง ชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดท่ี  9  มีการประยกุต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/วัฒนธรรม/หลักคําสอนทางศาสนา

ในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดท่ี  10 ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดท่ี  11 นําผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  (4 ตัวชี้วัด )

ตัวช้ีวัดท่ี  12  มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ตัวช้ีวัดท่ี  13  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ แก้ปัญหา/พัฒนา สถานศึกษา/ชุมชน

ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดท่ี  14  ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ของผู้เรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดท่ี  15  นําผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม

และสาธารณประโยชนข์องผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานด้านท่ี 4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มี 2 องค์ประกอบ 7 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

องค์ประกอบท่ี 1  การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดท่ี 1  มีแผนงาน/โครงการ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจ

และตระหนักในคุณค่าของปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดท่ี 2  ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหลง่เรียนรู้ต่างๆ

เพ่ือส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหนา้ที่
ตัวช้ีวัดท่ี 3  ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรูเ้ก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ําเสมอ
ตัวช้ีวัดท่ี 4  จัดกิจกรรมส่งเสริมการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหนา้ที่ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากรของสถานศึกษา
องค์ประกอบท่ี 2   การติดตามและขยายผล

ตัวช้ีวัดท่ี 5  ติดตามผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพ่ือส่งเสริมการดําเนินชีวิต
และปฏิบัติภารกิจหนา้ที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวช้ีวัดท่ี 6  นําผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
เพ่ือส่งเสริมการดําเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหนา้ที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวช้ีวัดท่ี 7  ขยายผลและเผยแพร่
ผลการดําเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหนา้ที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานด้านท่ี 5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำาเร็จ มี 4 องค์ประกอบ 12 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

องค์ประกอบท่ี 1  สถานศึกษา
ตัวช้ีวัดท่ี 1  คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง

องค์ประกอบท่ี 2  ผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวช้ีวัดท่ี 2  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง

องค์ประกอบท่ี 3  บุคลากรของสถานศึกษา
ตัวช้ีวัดท่ี 3  บุคลากรของสถานศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดท่ี 4  บุคลากรจดัการทรพัยากรและดําเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ

อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดท่ี 5  บุคลากรอยูร่่วมกับผู้อ่ืนในสงัคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ

เป็นแบบอย่างทีดี่ในการปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและสาธารณประโยชน์
ตัวช้ีวัดท่ี 6  บุคลากรรูจ้ักใช้และจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างสมดุล

และพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง ต่างๆ
ตัวช้ีวัดท่ี 7  บุคลากรดําเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง

ทางวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัฒน์
องค์ประกอบท่ี 4  ผู้เรียน

ตัวช้ีวัดท่ี 8
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ผู้เรียนมีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ
แต่ละระดับช้ันปีการศึกษา

ตัวช้ีวัดท่ี 9  ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดําเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง
ในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ

ตัวช้ีวัดท่ี 10  ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดําเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง
ในด้านสังคม

ตัวช้ีวัดท่ี 11  ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดําเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง
ในด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวช้ีวัดท่ี 12  ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดําเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง
ในด้านวัฒนธรรม

มาตรฐานโรงเรียนวิถีพุทธ

1. มาตรฐานด้านกายภาพ
ตัวบ่งช่ีท่ี 1  มีป้ายโรงเรยีนวิถีพุทธ
ตัวบ่งช่ีท่ี 2  มีพระพุทธรปูบริเวณหน้าโรงเรยีน
ตัวบ่งช่ีท่ี 3  มีพระพุทธรปูประจําห้องเรียน
ตัวบ่งช่ีท่ี 4  มีพระพุทธศาสนสภุาษิตวาทะธรรม พระราชดํารัส ติดตามท่ีต่างๆ
ตัวบ่งช่ีท่ี 5  มีความสะอาด สงบ ร่มร่ืน
ตัวบ่งช่ีท่ี 6  มีห้องพระพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม
ตัวบ่งช่ีท่ี 7  ไม่มีส่ิงเสพติด เหล้า บุหรี่ 100%

2. มาตรฐานด้านพฤติกรรม นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรยีน
ตัวบ่งช่ีท่ี 1  รักษาศีล 5
ตัวบ่งช่ีท่ี 2  ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม
ตัวบ่งช่ีท่ี 3  ก่อนรบัประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไมดั่ง ไม่หก ไม่เหลือ
ตัวบ่งช่ีท่ี 4  ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และส่ิงของ
ตัวบ่งช่ีท่ี 5  มีนิสัยใฝรู่้ สู้ส่ิงยาก

3. มาตรฐานด้านกิจกรรมประจำาวันพระ
ตัวบ่งช่ีท่ี 1  ใส่เส้ือสีขาวทุกคน
ตัวบ่งช่ีท่ี 2  ทําบุญใส่บาตร ฟังเทศน์
ตัวบ่งช่ีท่ี 3  รับประทานอาหารมงัสวิรัตในม้ือกลางวัน
ตัวบ่งช่ีท่ี 4  สวดมนต์แปล

4. มาตรฐานด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ
ตัวบ่งช่ีท่ี 1  ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรยีน
ตัวบ่งช่ีท่ี 2  ไม่ดุด่านักเรียน
ตัวบ่งช่ีท่ี 3  ช่ืนชมคุณความดีหน้าเสาธงทกุวัน
ตัวบ่งช่ีท่ี 4  โฮมรูมเพ่ือสะท้อนความรูสึ้กเช่นความรูสึ้กท่ีได้ทําความดี
ตัวบ่งช่ีท่ี 5  ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี
ตัวบ่งช่ีท่ี 6  ครู ผู้บริหาร และนักเรียนสอบได้ธรรมะศึกษาตรเีป็นอยา่งน้อย
ตัวบ่งช่ีท่ี 7  บริหารจิต เจรญิปัญญา ก่อนการประชุมทุกคร้ัง
ตัวบ่งช่ีท่ี 8  มีพระมาสอนอย่างสม่ําเสมอ
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5. มาตรฐานการเรียนการสอน

ตัวบ่งช่ีท่ี 1  บริหารจิต เจรญิปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า – บ่าย ท้ังครู และนักเรียน
ตัวบ่งช่ีท่ี 2  บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสําคัญทางพุทธศาสนา
ตัวบ่งช่ีท่ี 3  ครูพานกัเรียนทําโครงงานคุณธรรม หรือกิจกรรมจิตอาสา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตัวบ่งช่ีท่ี 4  ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทกุคนไปปฏิบัติศาสนกจิท่ีวัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้
ตัวบ่งช่ีท่ี 5  ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทกุคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 ตัวชี้วัดคุณลักษณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน

คุณลักษณะ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน

ม.1-3 ม.4-6
1.ทักษะกระบวนการคิด 1.1 มีทักษะ

การจําแนก
เปรียบเทียบ
แยกแยะ

1) สามารถจําแนก
เปรียบเทียบแยกแย
ะ แง่มุม ต่าง ๆ
ของการทุจริต/ไม่ทุจร
ิ ต การต่อต้าน/
ไม่ต่อต้าน เช่น ข้อดี
ข้อเสีย ประโยชน์
โทษ ความเหมาะสม
ความไม่เหมาะสม

1) จําแนก เปรียบเทียบ
แยกแยะ แง่มุมต่าง ๆ ได้
เช่น ข้อดี /ข้อเสีย
ประโยชน/์โทษ
ความเหมาะสม/ไม่เหมาะสม
2) ยกตัวอยา่ง บุคคล
ท่ีเป็นแบบอย่างทีดี่
ในโรงเรยีน ชุมชน
และสังคม
พร้อมอธิบายความดีท่ีปราก
ฏ

1) จําแนก
เปรียบเทียบ
แยกแยะ แง่มุมต่าง
ๆ
ได้อย่างหลากหลา
ย เช่น ข้อดี
/ข้อเสีย
ประโยชน/์โทษ
ความเหมาะสม/
ไม่เหมาะสม

คุณลั
กษณะ

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน
ม.1-3 ม.4-6
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1.2
มีทักษะกระบวนการคิดเช
ิ งเหตุผล
คิดอย่างวิจารณญาณ
1.3
มีทักษะกระบวนการคิดเช
ิ งสร้างสรรค์
คิดแก้ปัญหา

2)
สามารถแสดงควา
มเห็น วิเคราะห์
วิพากย์ วิจารณ์
และประเมินความ
สมเหตุสมผล
ความนา่เช่ือถือ
และคุณค่าของการ
กระทํา
/การไมก่ระทํา
ท้ังของตนเองและผู
้ อ่ืน
3)
สามารถปรบัตัวในส
ั งคม
และสร้างสรรค์ผล
งานต่อต้านทุจริต

3) วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย
ประโยชน ์โทษ
โทษ ท่ี ตนเอง โรงเรยีน
และชุมชน
จะได้รับจากการปฏิบัติ/ไม่ปฏ
ิ บัติ
4)
มีวิจารณญาณในการแกปั้ญ
หาการทจุริต
5)
สร้างสรรค์ผลงานต่อต้านกา
รทุจริต

2) วิเคราะห์ วิพากย์
เหตุปัจจัย ผลท่ีเกิด
และผลกระทบ
ต่อตนเอง สังคม
ประเทศชาติ
ของพฤติกรรมการทุจริต/ไม
่ ทุจริต
การปอ้งกันการทจุริต/ไม่ป้
องกัน
และสามารถเสนอแนะแน
วทางแกไ้ขได้
3)
มีวิจารณญาณในการแกปั้
ญหาการทจุริต
และการไม่ป้องกัน
4)
สร้างสรรค์ผลงานต่อต้าน
ป้องกันการทจุริต

2.
มีวินัย

2.1 มีวินัยต่อตนเอง
ผู้อ่ืน และสังคม

2.2
มีความรบัผิดชอบต่อหน้
าที่และสิทธิของตนเอง

2.3
มีความรบัผิดชอบต่อชุมช
น สังคมและ ประเทศชาติ

1)
ปฏิบัติตามข้อตกล
ง ข้อบังคับ
กฎกติกา ระเบียบ
และกฎหมาย
ของครอบครัว
โรงเรยีนและสังคม
2) เข้าใจ
ปฏิบัติตามหน้าที่แ
ละรักษาสิทธิ
ของตนเอง
อย่างครบถ้วน
3)
ยอมรับผลท่ีเกิดจา
กการกระทํา
ของตน
4) รู้ เคารพสิทธิ
ของผู้อ่ืน
5) เป็นพลเมืองดี
ของชุมชน สังคม
และประเทศชาติ

1. ปฏิบัติตามข้อตกลง
ของห้องเรียน
และระเบียบของโรงเรียน
อย่างสม่ําเสมอ
2) ปฏิบัติตามข้อตกลง
ของชุมชน ด้วยความ
เต็มใจ
3)
ต้ังใจเรยีนและทํางานทีไ่ด้รั
บมอบหมายจนสําเร็จ
ทันเวลา ด้วยตนเอง
4) รู้สิทธิ
และรู้จักรักษาสิทธิของตนเอ
งอย่างสม่ําเสมอ
5)
รับผิดชอบในการกระทําของ
ตน
6)
มีส่วนร่วมในการกําหนดแล
ะพัฒนาข้อตกลงของห้อง

1. ปฏิบัติตามข้อตกลง
ของห้องเรียน
และระเบียบของโรงเรียน
จนเป็นนิสัย
2) ปฏิบัติตามข้อตกลง
ระเบียบของชุมชน
กฎกติกาของสังคม
และกฎหมาย
อย่างสม่ําเสมอ ด้วยความ
เต็มใจ
3) ต้ังใจเรยีน
ทํางานทีไ่ด้รับมอบหมายจ
นสําเร็จทันเวลา
ด้วยตนเอง
และเป็นแบบอย่างได้
4) รู้สิทธิ
และรู้จักรักษาสิทธิของตนเ
องจนเป็นลักษณะนิสัย
5)
รับผิดชอบในการกระทําข
องตน
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คุณล
ั กษ
ณะ

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน
ม.1-3 ม.4-6

7) รู้
และเคารพสิทธิของเพ่ือน
ครู ผู้ปกครอง ผู้อ่ืนในสงัคม
8)
นําตัวอยา่งพฤติกรรมท่ีดีไป
ประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
จนเป็นนิสัย

6)
มีส่วนร่วมในการกําหนด
และพัฒนาข้อตกลงของห้
อง
7)
มีส่วนร่วมในการกําหนดข
้ อตกลงของชุมชน
ท้องถ่ิน
8) รู้
และเคารพสิทธิของเพ่ือน
ครู ผู้ปกครอง
และผู้คนในสงัคม
9)
นําตัวอยา่งพฤติกรรมท่ีดี
ไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
และชักชวนใหเ้ครือข่ายปฏ
ิ บัติตาม
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3.
ซ่ือสั
ตย์
สุจริต

3.1
ประพฤติตรงความเป็น
จริงต่อตนเองท้ังทางก
าย วาจา และใจ

3.2
ประพฤติตรงความเป็น
จริงต่อผู้อ่ืน
ท้ังทางกาย วาจา
และใจ

3.3
ประพฤติตรงความเป็น
จริงต่อสังคม
และโลกท้ังทางกาย
วาจา และใจ

1) ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง
และเป็นจริง
2)
ปฏิบัติโดยคํานึงถึงความถ
ู กต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อ
การกระทําผิด
3)
ปฏิบัติตามคําม่ันสัญญา
4)
ไม่ถือเอาส่ิงของหรือผลง
านของผูอ่ื้นมาเป็นของต
น
5)
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยคว
ามซ่ือตรง
6)
ไม่หาประโยชนใ์นทางที่
ไม่ถูกต้อง

1) ไม่พูดปด
2) พูดจรงิ
ปฏิบัติถูกต้องตามความจริง
เพ่ือเป็นท่ียอมรับ
3) ปฏิบัติตามคําม่ันสัญญา
ของกลุ่ม
4) ไม่ลอกการบ้าน
และไม่ลอกข้อสอบ
5)
ไม่หยิบส่ิงของของผู้อ่ืนมาเป
็ นของตนโดยไม่ได้รับอนุญ
าต
6) ยินดีในความสําเร็จ
ไม่คิดริษยา หรือกล่ันแกลง้
7) พูดความจรงิ
และให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงกับคร
ู  ผู้ปกครอง และเพ่ือน
อย่างสม่ําเสมอ

1) ไม่พูดปด
2)
ละอายและเกรงกลัวต่อก
ารกระทําผิดท้ังกาย
วาจา ใจ
3)
ปฏิบัติตามคําม่ันสัญญา
4) ไม่ลอกการบ้าน
ไม่ลอกข้อสอบ
ไม่ลอกผลงานหรือนําผล
งานของผูอ่ื้น
มาเป็นของตน
5) ไม่ยักยอก
ไม่ส่งคืนสิ่งของทรัพย์สินที
่ ยืมมา
6) ทําของผู้อ่ืนเสียหาย
แล้ว
7) ไม่กระทําใด
เพ่ือให้ตนเองได้รับประโย
ชน์
8)
ไม่ชักชวนผูอ่ื้นไปในทางที
่ เส่ือมเสีย
9)
ไม่สอพลอเพ่ือหาประโยชน
์ ส่วนตน

คุณลักษ
ณะ

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน
ม.1-3 ม.4-6

10) เตือนสติ
และแนะนําในสิง่ท่ีเป็น
ประโยชน์
11) ร่วมมือ
ร่วมใจกันทํางานด้วยค
วามบรสุิทธ์ิใจ
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4.
อยู่อย่าง
พอเพียง

4.1
ดําเนินชีวิตอย่างพอปร
ะมาณ
มีเหตุผลรอบคอบ
มีคุณธรรม

4.2
มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี
ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสงัคม
ได้อย่างมีความสุข

1)
ใช้ทรัพย์สินของตนเองดําเน
ิ นชีวิตอย่างประหยัด
คุ้มค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
รวมท้ังการใช้เวลาอยา่งเห
มาะสม
2)
ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย
่ างประหยัด คุ้มค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
3)
ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วย
ความรอบคอบ มีเหตุผล
4)
ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนและไม่ท
ำ ให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน
พร้อมให้อภัยเม่ือผู้อ่ืนกระท
ำ ผิดพลาด
5) วางแผนการเรยีน
การทํางาน
และการใช้ชีวิตประจําวันบ
นพ้ืนฐานของความรู ้ข้อมูล
ข่าวสาร

1)
ดําเนินชีวิตอย่างพอเพี
ยง มีเหตุผล รอบคอบ
มีคุณธรรม

2) มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี
ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสงัคม
ได้อย่างมีความสุข

 1)
ดําเนินชีวิตอย่างพอเพี
ยง มีเหตุผล รอบคอบ
มีคุณธรรม

2) ต้ังสัจจะ และปฏิบัติ
พัฒนาตน
ในการอดออม
การใช้เงินอยา่งประหยั
ด ตามความจําเป็น
ไม่สุรุ่ยสุร่าย
ใช้ทรัพยากรท่ีบ้าน
โรงเรยีนและในชุมชนอย
่ างประหยัดคุ้มค่า
3) ต้ังสัจจะ
และประพฤติ ปฏิบัติศีล
5 จนเป็นนิสัย

5.
มีจิตสาธ
ารณะ

5.1
ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยควา
มเต็มใจ
ไม่หวังผลตอบแทน

1) ช่วยปฏิบัติ ใน
งานทีไ่ด้รับการรอ้งขอจากผู
้ อ่ืน โดยไม่หวังผลตอบ
2) แบ่งปัน
ด้วยความเต็มใจ
ไม่หวังผลตอบแทน

1) พึงพอใจท่ีช่วยเหลือ
แบ่งปันใหผู้้อ่ืนด้วยคว
ามเต็มใจ
และโดยไม่หวังผลตอบ
แทน
2)
ชักชวนใหผู้้อ่ืนร่วมช่ว
ยเหลือ แบ่งปัน
โดยไม่หวังผลตอบแทน

1) ยึดม่ัน
และพึงพอใจท่ีช่วยเหลื
อ
แบ่งปันใหผู้้อ่ืนด้วยควา
มเต็มใจ
และโดยไม่หวังผลตอบ
แทน

คุณลั
กษณ

ะ
ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบ
่ งชี้

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน
ม.1-3 ม.4-6
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2)
เป็นผู้นาในกิจกรรมร่วมช่วยเหล
ื อ แบ่งปัน ให้ผู้อ่ืน
โดยไม่หวังผลตอบแทน

5.
มีจิต
สาธา
รณะ

5.2
ร่วมกิจกรรมท่ีเป็
นประโยชนต่์อโร
งเรียน ชุมชน
สังคม

1)
ร่วมกิจกรร
มเผยแพร่ค
วามดี
ของบุคคล
ในโรงเรยีน
ชุมชน
สังคม
ท่ีเป็นต้นแ
บบการไม่ทุ
จริต
2)
ร่วมกิจกรร
มป้องกัน
ต่อต้าน
การทจุริต

3)
มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้อ่ืนประ
พฤติ
ปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของโรงเรียน
ชุมชน สังคม
4)
เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความดีของบุค
คลท่ีเป็นต้นแบบการไมทุ่จริต
5)
ชักชวนใหเ้พ่ือนนกัเรียนติดตามการปฏิบ
ั ติงานของคณะกรรมการนักเรียนทีไ่ม่
เหมาะสม ส่อไปในทางทุจริต
อย่างเหมาะสมกับวัย
6)
ร่วมในกิจกรรมการติดตามการใช้อํานา
จของรฐั

3) เป็นผู้นํา
ในการสนบัสนุนใหผู้้อ่ืนประพฤต
ิ
ปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของชาต
ิ  และสังคมโลก
4)
เป็นผู้นําในกจิกรรมเผยแพร่คว
ามดีของบุคคลท่ีเป็นต้นแบบกา
รไม่ทุจริต
5)
เป็นผู้นําในกจิกรรมการติดตาม
และให้
ข้อท้วงติง
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการน
ั กเรียน
ในการปฏิบัติงานทีเ่ห็นว่าไมเ่ห
มาะสม
6) มีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบการใช้อํานาจของรฐั

ตัวชี้วัดความสำาเร็จและค่าเป้าหมายความสำาเร็จ ปีงบประมาณ  2564
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ประเด็นกลยุทธ์ 1. คุณภาพของผู้เรียน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ข้อมูลฐาน
(ปี 2563)

เป้าหมาย
(ปี 2564)

กลยุทธ์โรงเรยีน

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 1)  มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสือ่สาร
และการคิดคํานวณ

ดีมาก ยอดเย่ียม 1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม
ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
มีจิตสํานึกในความเป็นไทย
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

ดีมาก ยอดเย่ียม

3)  มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ดีมาก ยอดเย่ียม
4)
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ดีมาก ยอดเย่ียม

5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีมาก ยอดเย่ียม
6)  มีความรู ้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีมาก ยอดเย่ียม

1.2
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ดีมาก ยอดเย่ียม 1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม
ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
มีจิตสํานึกในความเป็นไทย
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ดีมาก ยอดเย่ียม
3)  การยอมรบัท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีมาก ยอดเย่ียม
4)  สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม ดีมาก ยอดเย่ียม

ประเด็นกลยุทธ์ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ข้อมูลฐาน
(ปี 2563)

เป้าหมาย
(ปี 2564)

กลยุทธ์โรงเรยีน

1.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิ ท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ดีมาก ยอดเย่ียม 2. พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ
3.
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีมาก ยอดเย่ียม
3. ดําเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย

ดําเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย

ดีมาก ยอดเย่ียม

4. พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีมาก ยอดเย่ียม
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีมาก ยอดเย่ียม
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับ
สนุนการบรหิารจัดการและการจดัการเรยีนรู้

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจดัการเรยีนรู้ ดีมาก ยอดเย่ียม

ประเด็นกลยุทธ์ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ข้อมูลฐาน
(ปี 2563)

เป้าหมาย
(ปี 2564)

กลยุทธ์โรงเรยีน

1. จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ดีมาก ยอดเย่ียม 4. พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้
ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรยีนรู้ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรยีนรู้ ดีมาก ยอดเย่ียม
3. มีการบรหิารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก การบรหิารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก ดีมาก ยอดเย่ียม
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ข้อมูลฐาน
(ปี 2563)

เป้าหมาย
(ปี 2564)

กลยุทธ์โรงเรยีน

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีมาก ยอดเย่ียม 5.
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
และองค์กรอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน

5. มีการแลกเปล่ียนเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรยีนรู้ มีการแลกเปล่ียนเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรยีนรู้ ดีมาก ยอดเย่ียม
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ส่วนท่ี  3
งบประมาณ และโครงการตามแผนพัฒนาโรงเรียน



                                                                                                                    100

สรุปประมาณการงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ  2564
......................................................................................................

ก.  รายได้และแหล่งงบประมาณ

1.  เงินอุดหนุนจากรัฐ

รายการ
งบประมา
ณ(บาท)

หมายเหตุ

1.1 เงินอุดหนุนรายหัว (ข้อมูลนักเรียนยืนยันตัวตน ณ 18  กรกฏาคม  2563)
  ม. ต้น      จำานวน  339  คน 1,186,500 คนละ 3,500.00  บาท
  ม. ปลาย   จำานวน  273 คน 1,037,400 คนละ 3,800.00  บาท

รวม (612  คน) 2,223,900 (นักเรียนท้ังหมด 612 คน)
1.2 เงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
(ม.ต้น) 1/2563

-

1.3 เงินค่าอาหารนักเรียนประจำาพักนอน -
1.4 งบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  ข้อมูลนักเรียนยืนยันตัวตน ณ 18  กรกฏาคม  2563
1.4.1 ค่าจัดการเรยีนการสอน
        ม.ต้น (339 คน)
        ม.ปลาย (273 คน)

รวม

1,186,500
1,037,400
2,223,900

คนละ 3,500  บาท/ปี
คนละ 3,800  บาท/ปี

1.4.2 ค่าหนังสือเรียน
        ม.ต้น (339 คน)
        ม.ปลาย (273 คน)

รวม

284,214
329,569
613,783

ม.1 คนละ 700  บาท/ปี (700×105=73,500)
ม.2 คนละ 863  บาท/ปี(863×132=113,916)
ม.3 คนละ 949  บาท/ปี(949×102=96,798)
ม.4 คนละ 1,257  บาท/ปี(1,257×100 =125,700)
ม.5 คนละ 1,263  บาท/ปี(1,263×78=98,514)
ม.6 คนละ 1,109  บาท/ปี(1,109×95=105,355)

1.4.3 ค่าอุปกรณ์การเรยีน
        ม.ต้น (339 คน)
        ม.ปลาย (273 คน)

รวม

142,380
125,580
267,960

คนละ 420  บาท/ปี
คนละ 460  บาท/ปี

1.4.4 ค่าเครือ่งแบบ
        ม.ต้น (339 คน)
        ม.ปลาย (273 คน)

รวม

152,550
136,500
289,050

คนละ 450  บาท/ปี
คนละ 500  บาท/ปี

1.4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
        ม.ต้น (339 คน)
        ม.ปลาย (273คน)

298,320
259,350

คนละ 880  บาท/ปี
คนละ 950  บาท/ปี



                                                                                                                    101

รวม 557,670

2. รายได้อ่ืนๆ

รายการ งบประมาณ(บาท/ปี) หมายเหตุ
2.1  บำารุงโรงอาหาร 9 ล็อกๆ ละ 5,000 บาท 45,000.00 ใช้ปรับปรุงโรงอาหาร
2.2  เงินบำารุงการศึกษา – คนๆ ละ – บาท 0
2.3  เงินบรจิาคจากองค์กรภายนอก
(มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย) 0
2.4  เงินระดมทรัพย์  612  คนๆละ 500  บาท 306,000

รวม 351,000.00
รวมรายได้ท่ีเป็นงบประมาณท้ังส้ิน

รายการ งบประมาณ(บาท)

ข้อ 1. (1.1) 2,223,900

รวม 22,223,900

3. รายจ่ายก่อนจัดสรรงบประมาณ
3.1  รายจ่ายประจำา(งบฯ 62)

ลำาดับท่ี รายการ
งบประมาณท่ีต้ังไว้ปี

63
( บาท/ปี )

 ใช้จริงปีงบ 63
( บาท/ปี )

1 ค่าสาธารณูปโภคโรงเรยีน

495,847 535,489.91

2 ค่าน้ำามันเช้ือเพลิงพาหนะโรงเรียน
3 ค่าจ้างบุคลากร

3.1 ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงนิจำานวน  1คน   (11,680×12)

3.2 ตำาแหน่งแม่บ้าน จำานวน 1 คน (6,500×12)
3.3  ตำาแหน่งนักการภารโรง  จำานวน 1 คน
(6,000×12)

4 พัฒนาบุคลากร(อบรม/สัมมนา/ไปราชการ)

รวมจา่ยประจำาท้ังหมด 495,847 535,489.91

3.2.   รายการจัดสรร

ลำาดับท่ี รายการ
งบประมาณ
( บาท/ปี )

หมายเหตุ

1 วิชาการ               70 % 1,556,730

2 งบบริหาร             20 % 444,780
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3 งบสำารอง             10 % 222,390

รวม 2,223,900

4.
ประมาณการงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศ
ึ กษาข้ันพ้ืนฐาน  งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ประจำาปีการศึกษา 2563

รายการ
จัดสรรหัวละ

(บาท/ภาคเรียน)

จำานวน (คน)
ข้อมูล 18
ก.ค.63

รวมงบประมาณ
(บาท/ภาคเรียน)

รวมงบประมาณ
(บาท/ภาคเรียน)

รวมงบประมาณ
ท้ังหมด

ม.ต้น 440 339 149,160 149,160 298,320
ม.ปลาย 475 273 129,675 129,675 259,350

รวม 278,835 278,835 557,670

ก.
ยอดจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึก
ษาข้ันพ้ืนฐาน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีจัดอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2563
ประมาณการงบประมาณท้ังหมด   557,670     บาท

ข.
รายละเอียดในการวางแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการจัดการศึกษาต้ังแต
่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

รายการ รายละเอียด ระยะเวลาท่ีดำาเนินการ จำานวนเงิน
1. กิจกรรมวิชาการ ทุกกลุ่มสาระ ตลอดปีการศึกษา 282,270
2.
กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด/บ
ำ เพ็ญประโยชน์

นักเรียนทกุคน ตลอดปีการศึกษา 91,800

2.1 กิจกรรมคุณธรรม จิตอาสา
นักเรียนจิตอาสา

จำานวน  254
คน(150/คน/ปี)

เข้าค่ายภาคเรียนที ่2 38,100

2.2 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด/
ผู้บำาเพ็ญฯ/ร.ด.

(ม.ต้น 339
คน,ร.ด. 19  คน
รวม 358 คน)
(150/คน/ปี)

เข้าค่ายภาคเรียนที ่2 53,700

3. ทัศนศึกษาแหลง่เรียนรู้
จำานวน  612

คน(150/คน/ปี)
ภาคเรยีนที ่2 91,800

4.
การบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
(ICT)

จำานวน  612
คน(150/คน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา 91,800

ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้
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รวม 557,670



ประเภทเงิน
โครงการสนับสนุน เงินรายได้

กลุ่มงาน ค่าใช้จ่ายฯ วิชาการ บริหารฯ ส ารองจ่าย สถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร 126,510.00         222,390.00           45,000.00        351,000.00    744,900.00      
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 357,670.00          398,730.00          158,270.00         914,670.00      
กลุ่มบริหารบุคคล 50,000.00           168,000.00          218,000.00      
กลุ่มบริหารงบประมาณ 711,000.00          711,000.00      
กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 150,000.00          279,000.00          160,000.00         589,000.00      

รวม 557,670.00         1,556,730.00       444,780.00        222,390.00           45,000.00       351,000.00   3,177,570.00   
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สรุปจ านวนเงินของกลุ่มบริหารท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แยกตามประเภทของเงิน

เงินนอกงบประมาณ

เงินอ่ืนๆ
รวม

เงินในงบประมาณ
เงินอุดหนุน



โครงการสนับสนุน เงินรายได้
ค่าใช้จ่ายฯ วิชาการ บริหารฯ ส ารองจ่าย สถานศึกษา

1 ฝ่ายบริหาร (งบบริหารและงบส ารองจ่าย) - 126,510.00   222,390.00   45,000.00 351,000.00 744,900.00      
2 กลุ่มบริหารวิชาการ 304,670.00     178,230.00     78,270.00     - - 561,170.00      
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 50,000.00       168,000.00     - - 218,000.00      
4 กลุ่มบริหารงบประมาณ - 711,000.00     - - 711,000.00      
5 กลุ่มบริหารท่ัวไป 150,000.00     279,000.00     160,000.00   - - 589,000.00      
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - 58,000.00       - - 58,000.00       
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - 14,500.00       - - 14,500.00       
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - 15,000.00       - - 15,000.00       
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ - 12,000.00       50,000.00     - - 62,000.00       
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 13,000.00       75,000.00       30,000.00     - - 118,000.00      
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาสุขศึกษา 40,000.00       20,000.00       - - 60,000.00       
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 26,000.00       26,000.00       
13 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - - -                
14 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - -                

557,670.00     1,556,730.00  444,780.00   222,390.00   45,000.00   351,000.00 3,177,570.00   
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รวมท้ังส้ิน

ท่ี งาน/ภารกิจส าคัญ

สรุปจ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรรในงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รวม

เงินอ่ืนๆ
เงินอุดหนุน



โครงการสนับสนุน เงินรายได้
ค่าใช้จ่ายฯ วิชาการ บริหารฯ ส ารองจ่าย สถานศึกษา

ฝ่ายบริหาร 126,510.00      222,390.00   45,000.00 351,000.00 744,900.00     

2
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน          126,670.00 199,000.00      -  -       325,670.00

3
โครงการกระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา          150,000.00 1,468,000.00    -  -     1,618,000.00

4
โครงการกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ          131,000.00 120,000.00      -  -       251,000.00

557,670.00        1,875,000.00  126,510.00      222,390.00   45,000.00  351,000.00   3,177,570.00   
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เงินอุดหนุน

รวมท้ังส้ิน

สรุปจ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรรในโครงการตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่ี โครงการ
เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวม
เงินอ่ืนๆ

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ          150,000.00        88,000.00       238,000.00



ชื่อโครงการ โครงการ ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพสำานักงานวิชาการ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม
นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

โครงการท่ี 3/64
โครงการส่งเสรมิกระบวนการบริหาร

และการจัดการ



สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที ่ 3  การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวนัสนันท์  สอนสมนึก

นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์
นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง
นางสาวปนดัดา  ว่องไว

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

กลุ่มบริหารงานวิชาการมกีารดำาเนินงานเกีย่วกบัการสง่เสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การดำาเนินงานในสำานักงานวิชาการมคีวามจำาเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และมีการซอ่มบำารุงอุปกรณ์สำานักงานหลา
ยประการและต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำานักงาน เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการทำางานใหดี้ยิ่งข้ึน

ดังน้ัน กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดทำาโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการดำาเนินงานดังกล่าว
เพ่ิมประสิทธิภาพสำานักงานวิชาการต่อไป
2. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพสำานักงานวิชาการ
2. เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการดำาเนินงานในกลุม่งานบริหารวิชาการ
3. เพ่ือซ่อมบำารุง วัสดุอุปกรณ์ ในสำานักงานวิชาการ

3.  เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ

กลุ่มบริหารงานดำาเนินการตามวัตถุประสงค์  ร้อยละ 80

         3.2 ด้านคุณภาพ
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการดำาเนินการบรรลวัุตถุประสงค์
2. สำานักงานวิชาการมคีวามพร้อมในการทำางานเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน



กิจกรรม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ พฤษภาคม 64 นางวนัสนันท์  สอนสมนึก
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน มิถุนายน 64 นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
3. ประชุมคณะทำางาน มิถุนายน 64 นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์
4. ดำาเนินงานตามโครงการ มิถุนายน 64 นางสาวปนดัดา  ว่องไว
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม มิถุนายน 64 นางวนัสนันท์  สอนสมนึก
6. ประเมินผล มิถุนายน 64 นางวนัสนันท์  สอนสมนึก
7. สรุปและรายงานผล    มิถุนายน 64 นางสาววรัญญา ปุราสะกัง

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  10,000 บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน 5,000 - 5,000
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 5,000 - 5,000

รวม 10,000 - 10,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1
การดำาเนินงานบรรลวัุตถุประสงค์
ร้อยละ 80

1.
แบบประเมินความพึงพอใจ

1 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการ

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 สำานักงานวิชาการมกีารพัฒนาและมีความพร้อมสามารถให้บริการแกผู้่เรียน
7.2  สักนักงานวิชาการมคุีณภาพและภูมิทัศน์ท่ีดี

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ           ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
       (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก) (นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์)
   ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม                        ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ           ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
       (นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง) (นางสาวปนดัดา  ว่องไว)
   ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม                        ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ           ลงช่ือ                            ผู้เห็นชอบโครงการ
       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)                                        (นางลำายง  เครือคำา)
   หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ ผู้ช่วยผูอ้ำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการจดัซ้ือและซ่อมบำารุงอุปกรณ์เทคโนโลยีฯ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน



เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัส  ใยยอง และ นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เน่ืองจากคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง ตลอดจนภาพ เคล่ือนไหว
ซ่ึงเราเรยีกในทางสือ่ว่า “ส่ือผสม (Multimedia)”
ดังน้ันจึงได้มีการนำาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรยีนการสอนใน โรงเรยีนอยา่งแพรห่ลาย
แต่จะมีจำานวนเทา่ใดนั้น ข้ึนอยูกั่บความสามารถของโรงเรยีนนั้น ๆ ท่ีจะจัดหา แต่อย่างไรกต็ามส่ิงท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ได้ในการใช้อุปกรณ์คือการชำารุด ซ่ึงคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้แตกต่างและนอกเหนือจากอปุกรณ์อ่ืนๆ
มีหลายสาเหตุท่ีทำาให้คอมพิวเตอร์ชำารุด เช่น ชำารุดจากการใช้งาน ชำารุดจากการขาดการดูแล รักษา
หรือชำารุดจากการเสือ่มสภาพ แต่ไม่ว่าจะชำารุดจากกรณีใดก็ตาม
ส่ิงท่ีจะตามมาคือค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุงซ่ึงค่อนข้างสงู
เพ่ือให้การปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนสามารถดำาเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองบนพ้ืนฐานของความพึงพอใจของทุกฝ่า
ยจึงจำาเป็นต้องมีการจัด ซ้ือ เปล่ียนอปุกรณ์ และซ่อมบำารุงเพ่ิมเติม

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เดิมท่ีใช้งานใหใ้ช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. เพ่ือปรับปรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเน่ืองแทนการจดัหาใหม่
3. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับการเรยีนการสอนและหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรยีน

3.  เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ

มีคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้งานได้มากกว่า 90%
          3.2 ด้านคุณภาพ

โรงเรยีนจะมีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยเีพ่ือใช้ในการเรยีนการสอนและการพัฒนาหนว่ยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน



กิจกรรม
งบประมาณ

รวม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการตอบแท

น
ใช้สอ

ย
วัสดุ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 งานสารสนเทศ
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน กรกฎาคม

64
งานสารสนเทศ

3. ประชุมคณะทำางาน กรกฎาคม
64

งานสารสนเทศ

4. ดำาเนินงานตามโครงการ สิงหาคม 64 งานสารสนเทศ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม สิงหาคม 64 คณะทำางาน
6. ประเมินผล สิงหาคม 64 คณะทำางาน
7. สรุปและรายงานผล กันยายน 64 นายวินัส ใยยอง

น.ส.อัญชลิตา
อัมรานนท์

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  - บาท

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1 บุคลากรภายในโรงเรยีน                        ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                (นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท)์
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                            ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                       (นายวินัส  ใยยอง)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



                                                             ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                       (นายหลกัชัย  เนรกูิล)
                                                                   หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ



สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัส  ใยยอง และ นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมนีโยบายสง่เสริมให้สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสงักัด นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication
Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการและการจดัการเรยีนการสอน
โดยได้จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ และระบบการส่ือสารโทรคมนาคม
รวมท้ังงบประมาณสนับสนุนการพฒันาบุคลากรด้าน ICT และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องมาอย่างต่อเน่ือง
การพัฒนางานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารใหเ้กิดประโยชน์ต่อการบรหิารจัดการและการจดัการเรี
ยนรู้  ดังน้ัน
เพ่ือให้การดำาเนินงานในภารกิจดังกล่าวบรรลผุลอย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบนโยบายของโรงเรียน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือให้การบรหิารจัดการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรยีนโนนเจรญิ

พิทยาคม สำาหรับสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการและการจดัการเรยีนรู้ของสถานศึกษา
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.2 เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนใหส้ถานศึกษาสามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการบรหิารและการจดัการเร
ี ยนรู้ได้ตามศักยภาพ

2.3 เพ่ือพัฒนาความรู ้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการแสวงหาความรูแ้ก่ครู
ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา

2.4 เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหลง่เรียนรู้แก่ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา

3.  เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ

มีระบบเครือข่ายการเรียนรู้และเทคโนโลยีทางการสือ่สารทีส่ามารถใช้งานได้มากกว่า 90%
          3.2 ด้านคุณภาพ

1. บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี



2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85  มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม
งบประมาณ

รวม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการตอบแ

ทน
ใช้สอ

ย
วัสดุ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 งานสารสนเทศ
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน กรกฎาคม

64
งานสารสนเทศ

3. ประชุมคณะทำางาน กรกฎาคม
64

งานสารสนเทศ

4. ดำาเนินงานตามโครงการ
   ขั้นเตรียมการ
   1) จัดทำาฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
ICT
   2) วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน
ปัญหาด้าน
การพัฒนาระบบ ICT ของโรงเรียน

สิงหาคม 64 งานสารสนเทศ

5. นิเทศ กำากับ ติดตาม สิงหาคม 64 คณะทำางาน
6. ประเมินผล สิงหาคม 64 คณะทำางาน
7. สรุปและรายงานผล กันยายน 64 นายวินัส  ใยยอง

น.ส.อัญชลิตา
อัมรานนท์

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  50,000  บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. คอมพิวเตอร์ 30,000 - 30,000
2. ระบบเทคโนโลยี 15,000 15,000
3. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 5,000 - 5,000

รวม 50,000 - 50,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1 บุคลากรภายในโรงเรยีน                        ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี



2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมมีช่องทางในการติดต่อ

ส่ือสารและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเรว็
7.2 โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมได้รับการนเิทศตามสภาพปัญหาและความต้องการ
7.3 บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายมคีวามพึงพอใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อการใช้ ICT

เพ่ือการบรหิารและการเรยีนรู้

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                (นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท)์
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                            ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                       (นายวินัส  ใยยอง)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม
นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา



เป้าหมายที ่ 3  การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิธนันท์  เครือคำา
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ  พุทธศักราช  2542  มาตรา 47
กำาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบ
บประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 48
กำาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจดัให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการป
ระกันคุณภาพภายในเปน็ส่วนหนึง่ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำาเนินการอยา่งต่อเน่ืองโดยมีการจัดท
ำ รายงานประจำาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เพ่ือนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ดังน้ันโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมจึงได้จัดโครงการนีข้ึ้น
2. วัตถุประสงค์

2.1 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรยีน
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

2.2 เพ่ือนำาผลการประเมินมาจดัทำาข้อมูลพ้ืนฐานเกีย่วกบัคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรยีน
และนำามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพฒันา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน

2.3 เพ่ือรายงานผลการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรยีนต่อหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
และสาธารณชน

2.4 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรบัการประเมินจากองค์กรภายนอก
เพ่ือนำาไปสู่การรับรองคุณภาพการศึกษา
3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนทกุคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ำาหนดอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา

        2) จัดทำารายงานผลการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาอยา่งน้อย  10 เล่ม
              3) บุคลากรในโรงเรยีนและผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85



ได้ทราบความกา้วหน้าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3.2 เชิงคุณภาพ
                1) นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
            2) บุคลากรในโรงเรยีนมีความรูค้วามเข้าใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการพัฒนา
การศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ำาหนด

4.  ขั้นตอนและวิธีการดำาเนินงาน

การดำาเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1.  ประชุมฝ่ายวิชาการเพือ่ปรึกษาหารอืการจดัทำาโครงการ ส.ค. 2563 งานประกันคุณภาพ
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ก.ย. 2563 งานประกันคุณภาพ
3. ประชุมบุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
เพ่ือสรุปผลการประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนว
ทางการประกันคุณภาพภายใน

ก.ย. 2563 ผู้อำานวยการฯ

4. แต่งต้ังคณะทำางานจัดทำารายงานประจำาปีการศึกษา 2563 ม.ค. 2564 ผู้อำานวยการฯ
5. จัดทำารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจำาปี (SAR) มี.ค. 2564 งานประกันคุณภาพ
6. ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
     - รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2563
     - วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยและแนวทางแกไ้ข
     - ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานตัวบ่งช้ีเพ่ือใช้ในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา ปี 2563
     - กำาหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2563

มี.ค. 2564 งานประกันคุณภาพ

7. รับการประเมินรอบท่ี 4 มี.ค. 2564 บุคลากรทุกฝ่าย
8. ปฏิบัติงานตามปฏิทินประกันคุณภาพภายใน พ.ค. 2563 –

ก.พ.2564
บุคลากรทุกฝ่าย

9. ประเมินผลโครงการและรายงาน มี.ค. 2564 งานประกันคุณภาพ

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ จำานวน  5,000 บาท   จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน 5,000 - 5,000



2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
รวม 5,000 - 5,000

ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การประเมินผล/เคร่ืองมือ

ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ
1. บุคลากรได้ทราบความกา้วหน้าในการพฒันางาน
2. รายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา

- สอบถาม
- สอบถาม

- แบบสอบถาม
- แบบรายงาน (SAR)

 7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท่ีกำาหนด
7.2 บุคลากรในโรงเรยีนมีความรูแ้ละมีทักษะกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
7.3 โรงเรยีนมีความพร้อมในการรบัการประเมินจากองค์กรภายนอก

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                     (นางนิธนันท์  เครือคำา)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
ชื่อโครงการ โครงการนเิทศภายใน และนิเทศข้ามกลุ่มสาระฯ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม
นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา



เป้าหมายที ่ 3  การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวนัสนันท์   สอนสมนึก
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
...........................................................................................................................................................................
...
1.  หลักการและเหตุผล

ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนใหส้อดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี ) พ.ศ. 2553  มาตรา 22
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทกุคนมีความสามารถเรยีนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพฒันา และมาตรา
23 การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ต้องเน้นความสำาคัญท้ังความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรยีนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม  ความรู้
และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอยา่งถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี 5
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 สถานศึกษานเิทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ

ภารกิจหลักของโรงเรียนโนนเจรญิพิทยาคม คือ
การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหน้ักเรียนเกิดการเรยีนรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นการเรยีนรู้ตามความต้องการ
ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข กระบวนการเรยีนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
โดยครตู้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรยีนการสอนใหม่
ซ่ึงการดำาเนินการดังกล่าวจะสำาเร็จตามเป้าหมายทีว่างไว้นั้น โรงเรยีนต้องมีกระบวนการนเิทศ
ติดตามอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ สามารถใหค้ำาแนะนำา
คำาปรึกษาหารอืและช่วยเหลือครูในการแกปั้ญหาการเรยีนการสอน
ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และวางแผนการสอนรว่มกันจนสามารถจดักิจกรรมการเรยีนการสอนใหน้ักเรียนเก
ิ ดการเรยีนรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นการเรยีนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรูแ้ละเป็นการเรยีนรู้ตลอดชีวิต

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรยีนการสอนใหน้ักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
2. ครูจัดการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ



3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการเรยีนรู้ของนักเรียน
4. เพ่ือช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจดัการเรยีนการสอน
5. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนใหเ้ข้าสู่มาตรฐานตามท่ีกำาหนด

3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นิเทศติดตามในด้านการจัดการเรยีนการสอนของคร ู จำานวน  33  คน

เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอน  33  คน ได้รับการพัฒนาและจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำาเนินการ
การดำาเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1.
2.
3.
4.

5.

ประชุมวางแผนจดัทำาโครงการ
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน
กิจกรรมการนเิทศ
- นิเทศข้ามกลุ่มสาระ
- นิเทศจากผู้บริหาร
สรุปประเมินผล

ต.ค.2563
ต.ค.2563
พ.ย.2563

ต.ค.2563 – ก.ย.2564
ต.ค.2563 – ก.ย.2564
ก.ย.2564

นางวนัสนันท์  สอนสมนึก
นางวนัสนันท์  สอนสมนึก
ฝ่ายบริหาร

คณะครูนิเทศข้ามกลุ่มสาระแบบจับคู่
ฝ่ายบริหาร/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
นางวนัสนันท์  สอนสมนึก

5. งบประมาณ/ทรัพยากรท่ีต้องการ
- ใช้ส่ือ วัสดุการศึกษา
- บุคลากร : ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย

6.  การประเมินผล / เคร่ืองมือ
- แบบนิเทศการออกแบบการเรียนการสอน
- แบบประเมินผลกิจกรรม “ห้องเรียนคุณภาพ”

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

คณะครูได้แลกเปล่ียนเรยีนรู้ พัฒนาในด้านต่างๆ และสามารถนำาไปจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงช่ือ                                       ผู้เสนอโครงการ
       ( นางวนัสนันท์  สอนสนึก )

                                                                 หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ



                                                       ลงช่ือ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ
        ( นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์ )

                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                                     ผู้อนุมัติโครงการ
         ( นายกิติศักด์ิ  ไทวะกิรติ )
ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ



ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน

เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน

รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ งานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวนัสนันท์  สอนสมนึก และนายสรุศักด์ิ  สมิดรัมย์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

การทีจ่ะพัฒนาการเรยีนการสอนใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ
พ.ศ. 2542   ได้นั้น   แหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งสำาคัญดังในมาตรา 25
กล่าวว่ารัฐต้องส่งเสริมการดำาเนินงานและจดัต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ                  ทางภาษา ห้องวิทยาศาสตรห้์องดนตรีนาฏศิลป์ ศูนย์กีฬา
ศูนย์ปราชญช์าวบ้าน  ศูนย์อินเทอร์เน็ต  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร ศูนย์สาธิตการเกษตร
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
ดังน้ันสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงจำาเป็นอยา่งยิ่งท่ีท่ีจะพัฒนาสถานทีใ่ห้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ภายในโรงเรยีน
โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรยีนรู้จากประสบการณ์จริง
ปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  จึงจำาเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องจัดทำากิจกรรมเพ่ือจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ในหอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตรเ์พ่ือให้สามารถจดัการเรยีนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียนต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีสำาหรับการสอนวิทยาศาสตร์
2. เพ่ือส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ มีส่ิงอำานวยความสะดวก พอเพียงและอยู่ในสภาพ

ใช้การได้ดี

3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ



ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม ได้รับวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม ได้ใช้วัสดุและอุปกรณ์ในหอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม ระยะเวลาดำาเนินงาน กลุ่มงาน/

กลุ่มสาระฯ
ผู้รับผิดชอบ

การเตรียม/วางแผน
- ศึกษาผลการดำาเนินกิจกรรม
ในปท่ีีผ่านมา
- ประชุมวางแผนการจดักิจกรรม

ตุลาคม 2563 วิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตรทุ์กคน

การดำาเนินงานตามแผน
- ดำาเนินงาน ดังน้ี
1.
จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีที่ต้องการใช้งาน

ปีงบประมาณ 2564 วิทยาศาสตร์ ครูสุรศักด์ิ

การติดตาม/ตรวจสอบ
  หัวหนา้กลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
ดูแลติดตามการจดักิจกรรมให้สะดวก
เรียบรอ้ย

ปีงบประมาณ 2564 วิทยาศาสตร์ ครูสุรศักด์ิ

การประเมิน/รายงานผล
- จัดทำารายการสรุปกิจกรรมส่งฝ่ายบริหาร กันยายน 2564 วิทยาศาสตร์ ครูสุรศักด์ิ

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ

ดังน้ี

ท่ี รายการ
งบประมาณ

ราคาต่อหน่วย จำานวนหน่วย เป็นเงิน
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีสำาหรับจัดกิจกรรมการเรี

ยนรู้
25,000 2 ชุด 50,000

รวมท้ังหมด 50,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ เคร่ืองมือท่ีใช้

- นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
มีอุปกรณ์เพียงพอสำาหรับการเรยีน

ภาพถ่าย
แบบสำารวจความคิดเห็น



7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. ครูและ นักเรียน ได้ใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์และสารคมีในหอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตรมี์เคร่ืองมือ อุปกรณ์และสารเคมีอย่างพอเพียงในการปฏิบัติกิจกรรม
3. ครูและบุคลากร นักเรียน มีความสนใจ เห็นความสำาคัญ และตระหนักในคุณค่าของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศมากข้ึน

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                               ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                     ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการปรบัปรุงห้องกลุ่มสาระการเรยีนรู้และจัดทำาห้องเรียนคุณภาพ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน

รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์ นางอรทยั หงษ์สอ
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 24  ด้านการจัดการเรยีนรู้
ได้กำาหนดให้สถานศึกษาจดัเน้ือหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนและให้มีการดำาเน
ิ นการฝกึทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพ่ือแก้ไขปญัหา  วิชา สังคมศึกษา
เป็นวิชาหนึ่งท่ีสำาคัญต่อการดำารงชีวิตในสังคม  กระบวนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้วิชาสังคมศึกษา
จึงเป็นสิ่งสำาคัญในการเสรมิสร้าง  พัฒนา  หล่อหลอม  ปลูกฝังให้เยาวชนทีเ่ข้ารับการศึกษา
มีลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรต้องการ  และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
เพ่ือให้เยาวชนปรบัตัวอยูใ่นสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีความสุข
การเรยีนการสอนจงึมุ่งเน้นใหผู้้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามแนวทางการจดัการเรยีนการสอนทีย่ึดนักเร
ี ยนเป็นศูนย์กลาง  มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสามารถแสวงหาความรูต่้าง ๆ
ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและมีเหตุผล และพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ
พ.ศ. 2542 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545
ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอำานาจทางการศึกษาใหท้้องถ่ินและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลั
กสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถ่ิน

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น
จึงเห็นความสำาคัญในการปรบัปรุงและพัฒนาด้านการจัดการเรยีนการสอนใหมี้คุณภาพสูงสุด
โดยดำาเนินการวางแผน ส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จัดซ้ือ



/ จัดหา ส่ือ เทคโนโลยี
และปรับปรุงห้องเรียนทีมี่ความเหมาะสมนำามาใช้ในกระบวนการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู ้ ความสามารถในการสือ่สาร การคิด การแกปั้ญหา การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต
ส่งผลให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรต่อไป
2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงข้ึน
2.2

เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการจดัการเรยีนการสอนสง่เสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง
รักการเรยีนรู้  และพัฒนาตนเองจากส่ือ  เทคโนโลยีต่างๆ

2.3 เพ่ือให้ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีส่ือ
นวัตกรรมท่ีดีในการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน

3.   เป้าหมาย
3.1  เชิงปริมาณ

1) ผู้เรียนทกุคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงข้ึน
2) ผู้เรียนทกุคนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง รักการเรยีนรู้ มีส่ือ เทคโนโลยี เพ่ือใช้

ในการพฒันาตนเองเพ่ิมข้ึน
3) ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีส่ือใช้ในการจัดการเรยีนการสอน

3.2  เชิงคุณภาพ
1) ผู้เรียนทกุคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ร้อยละ 80
2) ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีส่ือใช้ในการจัดการเรยีนการสอน

ร้อยละ 90

4.  ขั้นตอนและวิธีการการดำาเนินงาน
การดำาเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมเพ่ือปรึกษาหารอืการจดัทำาโครงการ
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
3. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
4. สำารวจความต้องการ การใช้ส่ือ วัสดุอุปกรณ์
5. จัดซ้ือส่ือ วัสดุอุปกรณ์
6. ประเมินผลโครงการ/รายงาน

ตุลาคม 63
พฤศจิกายน 63
พฤศจิกายน 63
พฤศจิกายน 63
พฤศจิกายน 63
กันยายน 64

นางสาวเขมสติา
ตำารารัมย์/นางอรทยั หงส์สอ
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาฯ

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  50,000  บาท

6. การประเมินผล / เคร่ืองมือ
ตัวบ่งช้ีความสำาเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ



- ผู้เรียนทกุคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีสูงข้ึน

- ทดสอบ -  แบบทดสอบวัดผลประเมินผลของแต่ละระดับช้ัน

- ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีส่ือ
วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรยีนการสอน

- สอบถาม -  แบบสอบถาม

7.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สูงข้ึน
2) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง  รักการเรยีนรู้

และพัฒนาตนเองจากส่ือ  เทคโนโลยีต่างๆ
 3) เพ่ือให้ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีส่ือ

วัสดุอุปกรณ์ท่ีดีในการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                               (นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์)
                                                               ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                               ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นางอรทยั หงษ์สอ)
                                                               ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการซอ่มบำารุงเคร่ืองดนตรีและจัดซ้ือชุดนาฏศิลป์
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน

รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะประกอบด้วยวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
ซ่ึงเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางจินตนาการ  มีสุนทรยีภาพทางอารมณ์ การฝกึทักษะทางศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์
นอกจากผูเ้รียนจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีสมาธิแล้วยังสามารถนำาความรูไ้ปใช้ในการศึกษา
ต่อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูข้ึน หรือนำาความรูไ้ปประกอบอาชีพได้  อีกท้ังการศึกษา
ในวิชาศิลปะยังเป็นการสบืสานวัฒนธรรมท่ีเป็นมรดกของชาติไทยให้มีความยัง่ยืนสืบไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้นักเรียนได้มีการเตรยีมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมการรูเ้ก่ียวกบัดนตรี-นาฏศิลป์

            2. จัดทำาและจัดซ้ือส่ือการสอนท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาวิชา
     3.  สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน

3.  เป้าหมาย



3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนทกุคนมีผลงานจากการเรยีนดนตร ี- ศิลปะอย่างน้อยคนละ 6 ช้ิน

3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูข้ึน

มีผลงานจากการแสดงออกหรอืแข่งขันท่ีแสดงออกถึงการมีสุนทรยีภาพ
4.  วิธีดำาเนินงาน

กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1.ข้ันเตรียมการ
- วางแผน/สำารวจความต้องการ
ใช้ส่ือเพ่ือสร้างหรอืซ้ือส่ือการเรยีนการสอน

ต.ค. 63 นายเทอดศักด์ิ
ชาญประโคน

2. ข้ันดำาเนินการ
สำารวจราคาวัสดุ อุปกรณ์
และดำาเนินการจัดซ้ือ

พ.ย. 63-
ก.ย. 64

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ

3. ข้ันติดตามและประเมินผล นายเทอดศักด์ิ
ชาญประโคน

5.  งบประมาณ
       ใช้งบประมาณท้ังส้ิน เป็นเงิน 20,000 บาท จำาแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. เอกสารประกอบดำาเนินการ 2,000 - 2,000
2. อุปกรณ์ดนตรี ,ชุดนาฏศิลป์ 16,500 16,500
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 1,500 - 1,500

รวม 20,000 - 20,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามประเมินผล
1)  มีบรรยากาศแหง่การเรยีนรู้ นักเรียนสนใจเรยีนมายิง่ข้ึน
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูข้ึน
3) นักเรียนสามารถแสดงผลงานต่อหน้าสาธารณชนได้

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
  1) นำาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการสอนทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูข้ึน

2) นักเรียนมีความเป็นเลิศในทักษะด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
3) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทย



                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                 (นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการซอ่มบำารุงห้องเรียนดนตรี
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน

รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ งานอาคารสถานที ่กลุ่มบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเทอดศักด์ิ ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ พฤศจิกายน 2563 – ธันวาคม 2564

....................................................................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล

โรงเรยีนเป็นสถานศึกษาท่ีให้การศึกษาแกเ่ยาวชน เพ่ืออบรมบ่มนิสัยใหทุ้กคนเป็นคนดี  มีความรู ้ 
มีคุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยู่
ในสงัคมได้อย่างมีความสุข   โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นเด็กท่ีต้องเตรียมความพร้อมท่ีจะต้องศึกษาใ
นระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป โรงเรยีนและครูจึงจำาเป็นต้องสร้างองค์ความรูเ้พ่ือพัฒนาเด็กท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
และสติปัญญา   การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและรอบๆบริเวณห้องเรียนกเ็ป็นส่วนสำาคัญส่วนหนึง่ท่ีทำาให้
การพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียนได้พัฒนาอยา่งสมบูรณ์ท้ังยังเอ้ือให้การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเกดิประโย
ชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ   เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจดัการเรยีนการสอนเปน็อยา่งมาก
ตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคมด้วย  กลุ่มสาระฯคณิตศ
าสตรจ์ึงได้ทำาโครงการซอ่มบำารุงห้องเรียนคณิตศาสตร์ให้น่าอยู่และมีความปลอดภัยข้ึน
ตลอดจนเกิดประโยชน์ใช้สอยท้ังด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะอ่ืนๆต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือให้การใช้ห้องต่างๆได้เต็มประสิทธิภาพ มีระเบียบในการใช้อย่างชัดเจน



2.2 เพ่ือจัดห้องและสถานท่ีสนับสนุนการเรยีนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักเรียน
2.3 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆสำาหรับนักเรียน
2.4 เพ่ือสนับสนุนการเรยีนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน
2.5 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจติท่ีดี

3.  เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ
3.1.1 ห้องเรียนมีความสวยงาม ปลอดภัย  เหมาะสมกับกิจกรรมการเรยีนการสอน และถูกสุขลักษณะ

90 %
          3.1.2 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 90 %
          3.1.3 นักเรียนร้อยละ 90  มีทักษะในการเรียนเพ่ิมข้ึน
          3.1.4  นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพกายและจติท่ีดี
          3.1.5 นักเรียนร้อยละ 90  มีความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ
        3.2 ด้านคุณภาพ

ห้องเรียนมีความสวยงาม
ใช้ประโยชนไ์ด้เต็มท่ีและเอ้ือต่อการเรยีนการสอนและความปลอดภัยของนกัเรียนและบุคลากรในโรงเรยีน

4. กิจกรรม

กิจกรรม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 งานอาคารสถานที่

2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน ตุลาคม 63 งานอาคารสถานที่

3. ประชุมคณะทำางาน ตุลาคม 63 งานอาคารสถานที่

4. ดำาเนินงานตามโครงการ พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563 งานอาคารสถานที่

5. นิเทศ กำากับ ติดตาม พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563 คณะทำางาน

6. ประเมินผล พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563 คณะทำางาน

7. สรุปและรายงานผล พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563 นายเทอดศักด์ิ ชาญประโคน

5. กิจกรรม/ระยะเวลา

กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผน

ขั้นดำาเนินการ



ข้ันประเมินผล
6. งบประมาณ

จากเงนิงบประมาณ  จำานวน 30,000 บาท

7. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1. บุคลากรภายในโรงเรยีน                        ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในหอ้งเรียน

          7.2 ห้องเรียนอนบุาลท้ังภายในและภายนอกทีมี่ความสวยงาม ร่มร่ืน
เหมาะแก่การเรยีนรู้และประกอบกิจกรรมต่างๆ

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                (นายเทอดศักด์ิ ชาญประโคน)
                                                             ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                  (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                           หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                   (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการจดัซ้ือวัสดุ อุปกรณ์กีฬา
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน

รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาสุขภาพ พลานามัยแกเ่ยาวชนในวัยเรยีน  ถือเป็นนโยบายหนึง่ของ
การพัฒนาการศึกษาของชาติ และการพัฒนาดังกล่าวในเชิงปฏิบัติจำาเป็นต้องมีวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีพร้อมและเพียงพอสำาหรับการฝกึฝนในแต่ละกิจกรรม
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดตามจุดประสงค์หรือเป้าหมายทีว่างไว้

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์การเรยีนการสอนเพียงพอ

          2. เพ่ือให้การจัดการเรยีนการสอนในวิชาพลานามยัแต่ละรายวิชาเปน็ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือเผยแพร่และขยายความสนใจในแขนงวิชาดังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งข้ึน

3. เป้าหมาย
                3.1 ด้านคุณภาพ
                      มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสำาหรับใช้ในการเรยีนการสอน ท้ังสองภาคเรียนปงีบประมาณ   2564
                3.2 ด้านปริมาณ
                      ทำาให้การเรยีนการสอนวิชาต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา



มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด             

 4. วิธีดำาเนินการ
ท่ี การดำาเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณระบุประเภทข

องเงิน
ผู้รับผิดชอบ

1 ข้ันเตรียมการ
สำารวจข้อมูล ตุลาคม

63
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพ
ลศึกษา

เขียนโครงการและเสนอโค
รงการ

ตุลาคม
63

2 ข้ันดำาเนินการ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพ
ลศึกษาจัดซ้ือตามโครงการ พฤศจิกา

ยน 63
เงินอุดหนุน

3 ข้ันติดตามประเมินผล กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพ
ลศึกษา-

ติดตามและประเมินการใช้ 
 ช่วงท่ี  1

กุมภาพันธ
์  64

-

-
ติดตามและประเมินการใช้ 
 ช่วงท่ี  2

กันยายน
64

-

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  - บาท  บาท

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวบ่งช้ีความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ
1.นักเรียนทกุระดับช้ันได้เล่นอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัย  และปลอ
ดภัย

สังเกตการจัดการแข่งขัน
สำารวจจำานวนนักเรียนทีเ่ข้าร่วม

แบบสังเกต
แบบสำารวจ

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
          1.   นักเรียนมีความช่ืนชอบและชอบกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการเพิม่มากข้ึน

2. นักเรียนทกุคนเป็นผู้มีสุขภาพดีท้ังร่างกายและจติใจ สามารถใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
หลีกเล่ียงการม่ัวสุม เสพยาเสพติด

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



                                        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาปรบัปรุงดูแลสระว่ายน้ำา
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
นโยบายที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน

รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เด็กและเยาวชนเป็นทรพัยากรท่ีมีค่าที่สุดของประเทศ ฉะน้ันการมสุีขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์
แข็งแรงของเด็กและเยาวชน  ย่อมหมายถึง
ประเทศจะมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
โรงเรยีนได้เห็นและให้ความสำาคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ท้ังร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
กิจกรรมว่ายน้ำาเป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึง่ของโรงเรียนเพ่ือให้โอกาสเด็กพัฒนารา่งกาย
และเรียนรู้ทักษะกีฬาวา่ยน้ำาอีกด้วย



ดังน้ัน โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม จึงได้เปิดให้บริการสระว่ายน้ำาของโรงเรียน
เพ่ือให้นักเรียนและเยาวชนในพืน้ท่ีใกล้เคียง ได้ใช้เวลาว่างในการทำากิจกรรมท่ีมีประโยชน ์ หันมาออกกำาลังกาย
และเล่นกีฬามากข้ึน เพ่ิมทักษะชีวิตสร้างความปลอดภัยในการทำากิจกรรมทางน้ำาในชีวิตประจำาวัน
ตลอดจนสนองต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรยีน
และเป็นการเพ่ิมโอกาสให้แก่นักเรียนและเยาวชนได้พัฒนาความสามารถของรา่งกาย

2. วัตถุประสงค์
2.1  เพ่ือให้นักเรียนของโรงเรยีนทกุคนมีทักษะการว่ายน้ำา  สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำาวัน
2.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทีมี่ความสามารถพิเศษได้พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
2.3  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในและบคุคลภายนอกได้ออกกำาลังกาย

3. เป้าหมาย
3.1  เชิงปริมาณ
       1. นักเรียนทกุคนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางน้ำา
       2. มีนักเรียนเข้าร่วมการฝึกทักษะและพัฒนาความสามารถในการว่ายน้ำา
       3. มีบุคลากรภายในและบคุคลภายนอกมาใช้บริการสระว่ายน้ำา

 3.2  เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนทกุคนมีทักษะการว่ายน้ำา

สามารถช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภัยในการร่วมกิจกรรมทางน้ำา
   2. นักกีฬาทุกคนมีทักษะและพัฒนาการว่ายน้ำาท่ีสูงข้ึน
   3. บุคลากรภายในและบคุคลภายนอกมีความพึงพอใจในการให้บริการสระว่ายน้ำา

4.  กิจกรรมและการดำาเนินงาน
กิจกรรม   /   ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ประชุม วางแผน กันยายน  2563 นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
ร่างและเขียนโครงการ กันยายน  2563 นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
เสนอท่ีประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบ ตุลาคม  2563 นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2563 นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
ดำาเนินการตามโครงการ ตุลาคม  2563

 – กันยายน 2564
นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
ติดตามผลการดำาเนินงาน กันยายน 2564 นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
ประเมินผลและรายงานผล กันยายน 2564 นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ จำานวน  20,000 บาท   จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน 10,000 - 10,000
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 10,000 - 10,000

รวม 20,000 - 20,000



ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1 นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรยีน  ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนของโรงเรยีนทกุคนมีทักษะการว่ายน้ำา  สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำาวัน
2. นักเรียนทีมี่ความสามารถพิเศษได้รับการสง่เสริมและพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
3.

บุคลากรภายในและบคุคลภายนอกมีพ้ืนท่ีในการออกกำาลังกายเพ่ิมข้ึนและมีความพึงพอใจในการให้บริการสระว่
ายน้ำา

     ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์)
                                                             ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม





ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากร
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 3  การพัฒนาบุคลากร

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 193
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานบคุคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ตามหมวด
7  ครู คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีมุ่งเน้นใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง
มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรยีมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำาการอยา่งต่อเน่ืองให้เทียบเคีย
งมาตรฐานสากล ประกอบกับการพัฒนาใหเ้ป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก เพ่ือให้โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
เป็นโรงเรยีนทีมี่คุณภาพสูงข้ึนตามความมุ่งหวังของการจดัการศึกษาแหง่ชาติ

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้ครูมีความมุ่งม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานกัเรียน
2. เพ่ือให้ครูแสวงหาความรูแ้ละเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจำา รับฟังความคิดเห็น

ใจกว้างและยอมรับการเปล่ียนแปลง
3. เพ่ือให้มีจำานวนครแูละบุคลากรสนบัสนุนเพียงพอ
4. เพ่ือให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร
5. เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรยีนการสอน

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำานวน 43  คน
3.2 ด้านคุณภาพ

1. ครูมีความรูค้วามสามารถตรงกบังานทีร่ับผิดชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง
2. เพ่ือให้มีจำานวนครแูละบุคลากรสนบัสนุนเพียงพอ
3. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร
4. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรยีนการสอน



4.  วิธีดำาเนินการหรือกิจกรรมและระยะเวลาดำาเนินงาน
ลำาดับท่ี วิธีดำาเนินการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1.เตรียมการ(Pla
n)

เขียนโครงการ
เสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ

ต.ค. 2563 นายเทอดศักด์ิ
ชาญประโคน

2.ดำาเนินการ(Do) 1. กิจกรรมประชุมอบรมครู

2. กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร

3.กิจกรรมศึกษาดูงานของคร
ู และบุคลากรทางการศึกษา

ครูได้รับการอบรมสัมม
นาอย่างน้อยคนละ20
ช.ม. ต่อ ปี
ผู้บริหารเข้ารับการประช
ุ มอบรมประจำาปี
จำานวน  2  ครั้ง
ครูและบุคลากรทางการศ
ึ กษา ศึกษาดูงานปลีะ
1  ครั้ง

ต.ค. 2563-
ก.ย. 2564

ธ.ค.2563และ
มี.ค.2564

นางกลัยา  สายชมพู
/กลุ่มบริหารงานบคุ
คล

3.
ตรวจสอบ(Check
)

ประเมินโครงการ
ประเมินความพึงพอใจ
รายงานผล

กันยายน
2564

นายเทอดศักด์ิ
ชาญประโคน

4.
ปรับปรุง/พัฒนา(
Act)

นำาผลการประเมินมาเปรียบ
เทียบ ปรับปรุง พัฒนา

กันยายน
2564

นายเทอดศักด์ิ
ชาญประโคน

5.งบประมาณ
5.1 รวมงบประมาณท้ังส้ิน   80,000  บาท

5.2 ค่าใช้จ่ายจำาแนกตามกิจกรรม

กิจกรรม งบประมาณท่ีอนุมัติ รายละเอียด
1. 1. กิจกรรมประชุมอบรมครู 10,000 บาท ค่าเดินทาง เบ้ียเล้ียง

ค่าที่พัก

2. 2. กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร 15,000  บาท ค่าเดินทาง เบ้ียเล้ียง
ค่าที่พัก

3.
กิจกรรมศึกษาดูงานของครแูละบุคลากรทางการศึกษา

55,000  บาท ค่าเดินทาง เบ้ียเล้ียง
ค่าที่พัก

                            รวม 80,000  บาท

หมายเหตุ  งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ



6. การวัดและประเมินผล   ประเมินก่อน/ระหว่าง/หลังจัดกิจกรม

ตัวช้ีวัดความสำาเร็จโครงการ/กิจกรรม วิธีการวัด เคร่ืองมือ
1.ครูมีความรูค้วามสามารถตรงกบังานทีร่ับผิดชอบ
หม่ันพัฒนาตนเอง
2.มีจำานวนครแูละบุคลากรสนบัสนุนเพียงพอ
3.ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร
4.ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรยีนการสอน

สังเกต/ทดสอบ

ตรวจสอบ

สังเกต

สังเกต

แบบบันทึก/แบบประเมิ
น

แบบบันทึก

แบบบันทึก

แบบบันทึก

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. มีครูสอนตรงตามกลุ่มสาระ
2. ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับการประชุมอบรม  และศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเอง

และนำาผลท่ีได้จากการพฒันามาปรบัปรุงการเรยีนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรียนใหสู้งขึ
้ น

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

      ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                                                             ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                         (นางลำายง  เครือคำา)
                                                          ผู้ช่วยผูอ้ำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                             ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                      (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                             ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม





ชื่อโครงการ โครงการสรา้งขวัญและกำาลังใจของบุคคลากร
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 3  การพัฒนาบุคลากร

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 193
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานบคุคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล

การทำางานของหนว่ยงานต่างๆ
จะสำาเร็จลุล่วงไปไปด้วยดีนั้นก็ต้องข้ึนอยูกั่บความสามัคคีและความร่วมมือของบุคคลในทุกฝ่าย
สำาหรับองค์กรโรงเรยีนนั้นการสรา้งความสามัคคีหรือสร้างความสมัพันธ์ระหว่างบคุลากรนัน้สามารถกระทำาได้ใน
หลายรปูแบบ เช่น การไปเยีย่มเยือนครูในระหว่างเจบ็ไข้ได้ป่วย การไปรว่มงานศพ งานบวช
ก็เป็นรูปแบบหน่ึงของการเสรมิสร้างขวัญและกำาลังใจของบุคลากรภายในโรงเรยีน
ทางโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมได้ตระหนักถึงความสำาคัญของปัจจัยดังกล่าว
จึงได้กำาหนดให้มีโครงการสรา้งขวัญและกำาลังใจบุคลากรในโรงเรยีนข้ึน

2.  วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือเป็นการสรา้งขวัญและกำาลังใจให้บุคลากรของโรงเรยีนในทกุคน
2.2  เพ่ือสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีต่อกันของบุคลากรภายในโรงเรยีน

3.  เป้าหมาย
3.1  เชิงปริมาณ

ร้อยละ 100 บุคลากรในโรงเรยีนมีขวัญและกำาลังใจท่ีดี
3.2  เชิงคุณภาพ

บุคลากรในโรงเรยีนได้รับขวัญ กำาลังใจและมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

4.  วิธีดำาเนินการ
4.1  ข้ันวางแผนดำาเนินงาน (PLAN)

                 1. ประชุมบุคลากรในโรงเรยีน
                 2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
                 3. แต่งต้ังคณะกรรมการ

4.2  ข้ันดำาเนินการ (DO)



                 การดำาเนินการตามโครงการ
4.3  ข้ันตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผล (CHECK)

                นิเทศ กำากับ ติดตาม
4.4  ข้ันปรบัปรุงแก้ไข/พัฒนา (ACT)

                นำาผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข
พัฒนาการดำาเนินงานในโครงการในปกีารศึกษาต่อไป

5.  ระยะเวลาดำาเนินการ
กิจกรรม ระยะเวลา วัสดุ/เคร่ืองมือ ผู้รับผิดชอบ

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบ้ริหาร พ.ค.64 โครงการ นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน

2. จัดทำาคำาส่ังคณะกรรมการดำาเนินงาน พ.ค.64 คำาส่ังโรงเรียน นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน

3.
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนดำาเนินงาน พ.ค.64 บันทึกการประชุม

นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน

4. กิจกรรม
- เย่ียมบุคลากร และครอบครัวท่ีป่วย
- ร่วมงานศพบุคลากร และครอบครัวเสียชีวิต

พ.ค.64
–ก.ย. 64

บันทึกการช่วยเหลือเพื
่ อนรว่มงาน

นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน

5.
สรุปผลการดำาเนินงานตามโครงการและรายง
านผู้บริหารโรงเรยีน

ก.ย. 64 รายงานโครงการ
นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน

6.  งบประมาณดำาเนินการ
-

7.  การติดตามประเมินผล
1.  แบบสอบถามความพึงพอใจ
2.  สังเกตพฤติกรรมของบุคลากร

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.  บุคลากรในโรงเรยีนมีขวัญและกำาลังใจ
2.  บุคลากรมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

      ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ



                                                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                          หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                                                             ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                       (นางลำายง  เครือคำา)
                                                          ผู้ช่วยผูอ้ำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                             ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                      (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                             ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการจดัทำาข้อมูลทะเบียนประวัติและสารสนเทศครูและบุคลากร
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 3  การพัฒนาบุคลากร

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 193
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานบคุคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรภัทร์  วัจนา
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564

....................................................................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคือ ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากสภาพหนึง่ไปสู่อีกสภาพหน่ึงท่ีดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ
กลุ่มบริหารงานบคุคลมีงานสารบรรณ และงานสารสนเทศ งานอตัรากำาลัง งานทะเบียนประวัติ/
เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบคุคลจึงจัดทำาโครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบคุคลข้ึน
เพ่ือให้กลุ่มบริหารงานบคุคลมีการจัดเก็บข้อมูลและมีการพัฒนางานอยา่งเป็นระบบสะดวกต่อการค้นคว้า/
การรายงานข้อมูลและมีความพร้อมในการรองรับการประเมินด้านคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานของกลุ่มบริหารงานบคุคล
2.2 เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลของกลุ่มบริหารงานบคุคลให้เป็นระบบ

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

3.  เป้าหมาย

3.1ด้านปริมาณ

งานจำานวน 5 งานของกลุ่มงานบริหารบคุคลมีการพัฒนางาน/ ด้านการบริหารจัดการอยา่งเป็นระบบ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

           3.2 ด้านคุณภาพ

กลุ่มบริหารงานบคุคลมีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีการพัฒนาระบบงาน
การบรหิารจัดการอยา่งเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการค้นคว้าและการนำาไปใช้



4. กิจกรรม

กิจกรรม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 งานบรหิารงานบคุคล

2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน ตุลาคม 63 งานบรหิารงานบคุคล

3. ประชุมคณะทำางาน ตุลาคม 63 งานบรหิารงานบคุคล

4. ดำาเนินงานตามโครงการ พฤศจิกายน 63 – กันยายน 2564 งานบรหิารงานบคุคล

5. นิเทศ กำากับ ติดตาม พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563 คณะทำางาน

6. ประเมินผล พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563 คณะทำางาน

7. สรุปและรายงานผล พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 253 นายธีรภัทร์ วัจนา

5. กิจกรรม/ระยะเวลา

กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผน

ขั้นดำาเนินการ

ข้ันประเมินผล

6. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน 3,000 บาท

7. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1. บุคลากรภายในโรงเรยีน                        ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 ข้อมูลทะเบียนประวัติและสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปรบัปรุงเป็นปัจจุบัน



          7.2 สะดวกต่อการสบืค้นข้อมูลทะเบียนประวัติและสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                         (นายธีรภัทร์  วัจนา)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

      ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                                                             ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                      (นางลำายง  เครือคำา)
                                                          ผู้ช่วยผูอ้ำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                             ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                      (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                             ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการการบรหิารจัดการงบประมาณ(รายจ่ายประจำา)
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์



นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 194
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสดุารัตน์  สุขผดุง
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล

การบรหิารงานงบประมาณของสถานศึกษาเนน้การบรหิารทีมี่ความคล่องตัวโปรง่ใสตรวจสอบได้ให้การสนบัสนุ
น และส่งเสริมการดำาเนินการของฝา่ย/กลุ่มสาระการเรยีนรู้และงานต่างๆ
ของโรงเรียนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพอีกท้ังต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบท่ีทางราชการกำาหนด
ต้องประสานความเข้าใจในระเบยีบการปฏิบัติสามารถตรวจสอบใหเ้กิดความถูกต้อง
และสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรยีน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของโรงเรยีน
2. วัตถุประสงค์

1) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรยีนใหเ้กิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
2) เพ่ือให้การดำาเนินงานเกีย่วกบังานการเงนิ การบญัชี งานพัสดุและสินทรพัย์

งานยานพาหนะและงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมคีวามคล่องตัว โปรง่ใสสามารถตรวจสอบได้

3) เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง
โปรง่ใสและกำากับติดตามให้ทุกส่วนดำาเนินการตามแผน
 4) เพ่ือให้โรงเรยีนมีแผนการปฏิบัติการประจำาปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ
 5) เพ่ือให้โรงเรยีนมีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพฒันาโรงเรยีน



3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

งานทกุงานในกลุม่บริหารงบประมาณได้รับการพัฒนา
มีความพร้อมในการให้บริการแกทุ่กฝ่าย/กลุ่มสาระการเรยีนรู้และงานต่างๆ

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุม่บริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน มีความคล่องตัว โปรง่ใสสามารถตรวจสอบได้

4.  วิธีดำาเนินการ
4.1  ข้ันวางแผนดำาเนินงาน (PLAN)

                 1. ประชุมบุคลากรในโรงเรยีน
                 2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
                 3. แต่งต้ังคณะกรรมการ

4.2  ข้ันดำาเนินการ (DO)
                 การดำาเนินการตามโครงการ

4.3  ข้ันตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผล (CHECK)
                นิเทศ กำากับ ติดตาม

4.4  ข้ันปรบัปรุงแก้ไข/พัฒนา (ACT)
                นำาผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข
พัฒนาการดำาเนินงานในโครงการในปกีารศึกษาต่อไป

5.  ระยะเวลาดำาเนินการ
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบ้ริหาร ต.ค.63 นางสดุารัตน์  สุขผดุง
2. จัดทำาคำาส่ังคณะกรรมการดำาเนินงาน ต.ค.63 นางสดุารัตน์  สุขผดุง
3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนดำาเนินงาน

ต.ค.63
นางสดุารัตน์  สุขผดุง

4. กิจกรรม
- เย่ียมบุคลากร และครอบครัวท่ีป่วย
- ร่วมงานศพบุคลากร และครอบครัวเสียชีวิต

ต.ค.63 –ก.ย. 64 นางสดุารัตน์  สุขผดุง

5.
สรุปผลการดำาเนินงานตามโครงการและรายงานผู
้ บริหารโรงเรยีน

ก.ย. 64
นางสดุารัตน์  สุขผดุง



6.  งบประมาณดำาเนินการ
รวมงบประมาณท้ังส้ิน   500,000  บาท  ค่าใช้จ่ายจำาแนกตามกิจกรรม

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ค่าสาธารณูปโภคโรงเรยีน

500,000

-

500,000

2. ค่าน้ำามันเช้ือเพลิงพาหนะโรงเรียน -
3. ค่าจ้างบคุลากร
3.1 ตำาแหนง่เจ้าหน้าที่การเงนิ (11,680×12)
3.2 ตำาแหนง่แม่บ้าน จำานวน 1 คน (6,500x12 )
3.3 ตำาแหนง่นักการภารโรงจำานวน 1 คน
(6,000x12 )
4. พัฒนาบุคลากร(อบรม/สัมมนา/ไปราชการ)

รวมจา่ยประจำาท้ังหมด 500,000 - 500,000
หมายเหตุ  งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

7. การติดตามประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
ระดับ
ความส
ำ เร็จ

วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ

1) ประสิทธิภาพในการสง่เสริม
สนับสนุนการดำาเนินงานของฝา่ย/ กลุ่มสาระ/
งานต่างๆ ของโรงเรียน

90% ตรวจสอบเอกสารและการจั
ดทำาข้อมูลเก่ียวกบังานงบป
ระมาณ

1.
แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ

2.
เอกสารเก่ียวกบังา
นงบประมาณ

2) งานการเงนิรวดเรว็ โปรง่ใส
ผลการตรวจสอบถูกต้องตามระเบียบ

90% ตรวจสอบเอกสารด้านการเง
ิ น

แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ

3) ประหยัด คุ้มค่า รวดเรว็ โปรง่ใส
ผลการตรวจสอบบัญชีถูกต้องตามระเบียบ

10% ตรวจสอบเอกสารด้านงานบ
ั ญชี

แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ

4) รวดเรว็ โปรง่ใส
ผลการตรวจสอบถูกต้องตามระเบียบงานพัสดุ
และสินทรพัย์

90% ตรวจสอบเอกสารด้านพสัดุ
และสินทรพัย์

แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ

5) ยานพาหนะความปลอดภัย ประหยัด
ผลการตรวจสอบถูกต้องตามระเบียบ

90% ตรวจสอบเอกสารการใช้รถ แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ



ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
ระดับ
ความส
ำ เร็จ

วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ

6)
การใช้เงินเป้นไปตามวัตถุประสงค์ของงานระด
มทรัพยากรเพ่ือการศึกษาผลการตรวจสอบถูกต
้ องระเบียบ

100% ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต
่ างๆเก่ียวกบัทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา

แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ

7) ผลการตรวจสอบภายในถูกต้องตามระเบียบ 90% ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรั
บเงินต่างๆ

แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ

8) ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน 90% วิเคราะห์ฝ่ายงานต่างๆของโ
รงเรียน

แบบวิเคราะห์ประส
ิ ทธิภาพของฝ่ายห
มวดงาน

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1) การบรหิารจัดการกลุ่มงานงบประมาณท่ีมีคุณภาพ

สามารถสนบัสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรยีนใหเ้กิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็นอยา่
งดี

2) งานทกุงานในกลุม่งานงบประมาณมีความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม
ตรวจสอบทำาให้การเดินงานถูกต้องตามระเบียบ สร้างความม่ันใจใหกั้บผู้ร่วมงาน

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                       (นางสดุารัตน์  สุขผดุง)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                                                             ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นางลำายง  เครือคำา)
                                                          ผู้ช่วยผูอ้ำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการธนาคารโรงเรยีน
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน

เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 194
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล

ธนาคารโรงเรยีน เป็นธนาคารจำาลอง ท่ีดำาเนินการโดยนกัเรียนในโรงเรยีนมีครู-อาจารย์
และพนักงานธนาคารเพือ่การเกษตรฯเป็นท่ีปรึกษา มีนักเรียนเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคล่ือน
โดยนกัเรียนผูป้ฏิบัติงานในธนาคารโรงเรยีน เป็นนักเรียนทีมี่ความประพฤติดี มีความรบัผิดชอบ
มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ซ่ึงเจ้าหน้าที่ของธนาคารโรงเรยีนประกอบด้วยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ทำาหน้าที่ผู้จัดการ พนักงานการเงนิ
พนักงานบญัชี พนักงานติดต่อ และพนักงานลงรายการ

เพ่ือให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจำาเป็นสิ่งท่ีโครงการธนาคารโรงเรยีนมุ่งหวังก็คือให้เด็กรู้จักการทำางานทีต่



้ องมีความซ่ือสัตย์และมีความสุจริตเพราะว่าการทำางานทีเ่ก่ียวข้องกับเงินนั้น
ต้องมีความซ่ือสัตย์ต้องมีความสุจริตเป็นสำาคัญ ซ่ึงเป็นรากฐานนำาไปสู่สังคมท่ีดีคนก็จะมีระเบียบของชีวิต
มีสังคมท่ีไม่ต้องเส่ียงกับความท่ีมีการกระทำาท่ีไม่ถูกต้องเกิดข้ึนมากนกัธนาคารโรงเรยีนจะเน้นเฉพาะเร่ืองการฝาก
เงินกับถอนเงิน เด็กก็จะเร่ิมคุ้นเคยกับการทีจ่ะรับฝากเงิน ถอนเงิน ทำาบัญชีคือชีวิตประจำาวันของเด็ก
เม่ือโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่ส่ิงเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีทุกคนจะต้องรู้เป็นการจัดระเบียบชีวิตของตน
ถ้าไมมี่ระเบียบชีวิตว่าจะใช้จ่ายกันอยา่งไร รายได้เป็นยังไง
จ่ายเปน็ยังไงจะไม่มีทางท่ีจะกำาหนดแผนชีวิตของตนเองในเร่ืองของเศรษฐกิจ
นอกเหนือจากการทีเ่พียงแต่ให้เด็กรู้จักการอดออม เด็กยังรู้จักฝึกงาน ทำางานเป็น ทำางานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ต้อนรบัลูกค้าเปน็ คือเร่ืองสำาคัญในสังคมไทยการให้บริการนั้นเป็นเรือ่งซ่ึงการแข่งขันการมชีีวิตอยู่รอดในอนาคต
ธนาคารโรงเรยีนจึงเป็นเป้าหมายคือการทีใ่ห้เด็กฝึกงานในภาคปฏิบัติจริงคุ้นเคยกับระบบการเงินจริง
ได้มีการออมด้วยตัวเองให้เกิดความรู้สึกโดยการออมทรัพย์อย่างเป็นระบบน้ันจะช่วยได้
2. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้นักเรียนทกุคนมีส่วนร่วมในการรูจ้ักประหยัด  อดออม
และสามารถดำารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำางาน สามารถนำาไปใช้ใน
ชีวิตประจำาวันได้

3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย  มีความรบัผิดชอบ  มีความซ่ือสัตย์สุจริต  มีความเพียรพยายาม  ขยัน
อดทน  ละเอียด รอบคอบในการทำางาน  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม

4. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝกึทักษะการบริหาร การบรกิาร และการทำางานอยา่งมีข้ันตอน
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเม่ือยามจำาเป็น
6. ช่วยใหน้ักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์

3. เป้าหมาย
1. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงนิ
2. นักเรียนมีความรูแ้ละประสบการณ์ในการทางานเปน็ทีม
3. นักเรียนได้ฝึกทักษะการบริหาร การบรกิาร และการทำางานอยา่งมีข้ันตอน
4. นักเรียนผูป้ฏิบัติงาน  ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการทำางานของธนาคารโรงเรยีน

4. การดำาเนินการ

กิจกรรม
(ระบุกิจกรรมท่ีดำาเนินการท้ังหมด)

ระยะเวลาดำาเนินการ
(ระบุ วัน เดือน ปี)

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ต.ค. 63 นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน พ.ย. 63 นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์
3. นิเทศการทำางานธนาคารโรงเรยีน
แก่คณะกรรมการดำาเนินงาน

พ.ย. 63 นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์

4.
อบรมนักเรียนในการปฎิบัติงานแต่ละแผนก

พ.ย. 63 ธนาคารเพือ่การเกษตรฯ
สาขาบ้านกรวด

นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์
5. จัดสัปดาห์รักการออม ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ



6. ครูและนักเรียนปฏิบัติงานธนาคาร ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  1,000 บาท  บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. เอกสารประกอบการดำาเนินงาน 500 - 500
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 500 - 500

รวม 1,000 - 1,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล
1. สถิติจำานวนนักเรียนทีฝ่ากเงิน
2. ยอดจำานวนเงนิฝากของนกัเรียนทัง้หมด
3. การปฏิบัติงานของนกัเรียน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัด อดออม รู้จักการใช้จ่ายเงนิ
2. นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเม่ือยามจำาเป็น
3. นักเรียนมีความรูแ้ละประสบการณ์ในการทำางาน สามารนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้
4. นักเรียนทำางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความรบัผิดชอบ มีความสามัคคีกัน
5. นักเรียนมีความรูใ้นด้านการบริหาร การบรกิาร และการทำางานอยา่งมีข้ันตอน
6. มีการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นางพิมพ์กมน สุขไชยอนนัท์)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                                                             ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นางลำายง  เครือคำา)
                                                          ผู้ช่วยผูอ้ำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการจดัซ้ือวัสดุสำานักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 194
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลำาจวน  สีพะรัง
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนมีความจำาเป็นจะต้องดำาเนินการหรอืงานต่างๆ
ซ่ึงมีความจำาเป็นท่ีจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการพฒันางานใหเ้กิดความคล่องตัว
งานการเงนิและงบประมาณโรงเรียนจึงจำาเป็นต้องจัดซ้ือวัสดุสำานักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เช่น  วัสดุสำานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  วัสดุงานบา้นงานครัว  วัสดุก่อสร้าง  วัสดุการเกษตร  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย  วัสดุคอมพิวเตอร์   เพ่ือให้งานเกดิความคล่องตัว
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอนัจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนต่อไป

2.  วัตถุประสงค์
2.1

เพ่ือให้โรงเรยีนจัดซ้ือวัสดุสำานักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีมีความจำาเป็นในการจัดการศึกษาอยา่งเหมาะสม



2.2  เพ่ือให้โรงเรยีนมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.3  เพ่ือให้การบรหิารงานมวัีสดุอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ
2.4  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

3.  เป้าหมายกิจกรรม
3.1  เชิงปริมาณ
คณะครู  นักเรียนและผู้ปกครอง  มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรยีนร้อยละ  95
3.2  เชิงคุณภาพ

          นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูข้ึน

4.  กิจกรรมและการดำาเนินงาน

ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ
โดยเบิกจ่ายจากเงนิอุดหนุน เป็นเงิน  200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  เพ่ือใช้เป็นค่าวัสดุสำานักงาน

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตามรายะเอียดค่าใช้จ่ายดังน้ี
- วัสดุสำานักงาน เป็นเงิน           70,000  บาท
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นเงิน   5,000  บาท
- วัสดุงานบา้นงานครัว เป็นเงิน   5,000  บาท
- วัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน   5,000  บาท
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน   5,000  บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร์   เป็นเงิน 10,000  บาท
- ค่าซ่อมบำารุงทรัพย์สินส่วนกลาง เป็นเงิน          100,000  บาท
     *ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้

6. การติดตามและการประเมินผล
6.1 แบบสรุปผลการดำาเนินโครงการ
6.2 แบบนิเทศติดตามผลการดำาเนินโครงการ

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรยีนมีวัสดุสำานักงานทีมี่ความจำาเป็นในการจัดการศึกษาอยา่งเหมาะสม
7.2 โรงเรยีนมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ



7.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนทีสู่งข้ึน

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                        (นางลำาจวน  สีพะรัง)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                                                             ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นางลำายง  เครือคำา)
                                                          ผู้ช่วยผูอ้ำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการจดัทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีและแผนกลยุทธ์
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 194
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์

นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล

โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมได้แบ่งการบรหิารงานภายในเปน็ 4 กลุ่มงาน ได้แก่  กลุ่มงานบริหาร
งานวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานบคุคล  กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
การดำาเนินงานในแต่ละกลุ่มงาน  กลุ่มสาระการเรยีนรู้  และงานต่างๆ ของโรงเรียนเป็นไปอยา่งมีระเบียบ
และสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ของสำานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ดังน้ัน โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  มีความจำาเป็นต้องจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ
การใช้เงินตามโครงการของแต่ละฝ่าย  กลุ่มสาระการเรยีนรู้  และงานต่างๆของโรงเรียน



2. วัตถุประสงค์
เพ่ือให้การใช้จ่ายเงนิตามโครงการของแต่ละกลุ่มงาน  กลุ่มสาระการเรยีนรู้  และงานต่างๆ

ของโรงเรียนเป็นไปอยา่งมีระเบียบและสนองต่อนโยบาย

3.  เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
      มีโครงการของแต่ละฝ่าย  กลุ่มสาระการเรยีนรู้  และงานต่างๆของโรงเรียน ในการดำาเนินงาน
3.2 เชิงคุณภาพ

        การดำาเนินงานตามโครงการของแต่ละกลุ่มงาน  กลุ่มสาระการเรยีนรู้  และงานต่างๆ
ของโรงเรียนสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ของสำานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
4.  วิธีการดำาเนินการ

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ข้ันเตรียมงาน
-  วางแผนการจดัทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี
งบประมาณ 2564
-  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ  2564
ข้ันดำาเนินการ
-  ดำาเนินการพจิารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำาปี
งบประมาณ 2564 ให้แก่แต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้  และงานต่างๆ ของโรงเรียน
 - จัดทำารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2564
ข้ันตรวจสอบ
-  กำากับติดตามการดำาเนินงานตามโครงการในแผน
ปฏิบัติการ
ข้ันรายงาน
- สรุปผลการดำาเนินงานตามโครงการในแผน
ปฏิบัติการ

กันยายน 2563

กันยายน 2563

ตุลาคม 2563
ถึง

 กันยายน 2564

กันยายน 2564

 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
 นายธีรภัทร์  วัจนา
  นางสาวสรยา  คิดประโคน
งานแผนงาน
นโยบายและจดัสรรงบประมา
ณ

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
โดยเบิกจ่ายจากเงนิอุดหนุน เป็นเงิน  10,000 บาท  เพ่ือใช้เป็นค่าวัสดุสำานักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตามรายะเอียดค่าใช้จ่ายดังน้ี

ท่ี รายการ/กิจกรรม
งบดำาเนินการ

รวมท้ังส้ินค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ



1 ข้ันเตรียมงาน
-  วางแผนการจดัทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี
งบประมาณ 2564
-  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ  2564

2 ข้ันดำาเนินการ
-  ดำาเนินการพจิารณาจัดสรรงบประมาณ
ประจำาปี งบประมาณ 2564
ให้แก่แต่ละกลุ่มงาน  กลุ่มสาระการเรยีนรู้
และงานต่างๆ ของโรงเรียน
 -
จัดทำารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมา
ณ 2564

1,500 1,500

ท่ี รายการ/กิจกรรม
งบบุคลากร งบดำาเนินการ

รวมท้ังส้ินเงินเดือน
และค่าจ้าง

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

3 ข้ันตรวจสอบ
กำากับติดตามการดำาเนินงานตาม
โครงการในแผนปฏิบัติการ

4 ข้ันรายงาน
-
สรุปผลการดำาเนินงานตามโครง
การในแผนปฏิบัติการ

5 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินท์ 8,500 8,500
รวม - 10,000 - 10,000

ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้
6. การประเมินผล

ตัวบ่งช้ีความสำาเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือ
เชิงปริมาณ
   มีโครงการของแต่ละกลุ่มงาน  กลุ่มสาระการเรยีนรู้
และงานต่างๆ ของโรงเรียน ในการดำาเนินงาน
เชิงคุณภาพ
   การดำาเนินงานตามโครงการของแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้  และงานต่างๆ
ของโรงเรียนสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ของสำานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

เขียนโครงการ

สรุปการดำาเนินงานตามโ
ครงการ

แบบโครงการในแผนปฏิบัติ
การประจำาปีงบประมาณ

แบบสรุปการดำาเนินงานตาม
โครงการ



7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
การใช้จ่ายเงนิตามโครงการของแต่ละกลุ่มงาน  กลุ่มสาระการเรยีนรู้  และงานต่างๆ

ของโรงเรียนเป็นไปอยา่งมีระเบียบและสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ของสำานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ ของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                         (นายธีภัทร์ วัจนา)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางสาวสรยา คิดประโคน)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                                                             ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นางลำายง  เครือคำา)
                                                            ผู้ช่วยผูอ้ำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการจดัซ้ือวัสดุสำานักงานผูอ้ำานวยการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์

นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

การบรหิารงานสำานักงานผูอ้ำานวยการ  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
ในปจัจุบันมีความต้องการเครือ่งใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้สำานักงาน ท่ีมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา



ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการอำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหแ้ก่บุคลากรภายในหนว่ยงาน
ดังน้ันทางฝา่ยฯจึงได้จัดทำาโครงการการจดัซ้ือเคร่ืองใช้วัสดุ อุปกรณ์
และเคร่ืองใช้สำานักงานเพ่ือตอบสนองการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ 

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์สำานักงาน อย่างเพียงพอ และพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ
2. เพ่ืออำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ

ผู้ปฏิบัติงานในสำานักงานผูอ้ำานวยการ
3.2 เชิงคุณภาพ

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้สำานักงานทีมี่คุณภาพ ได้มาตรฐาน
2. บุคลากรทุกคนใช้วัสดุ อุปกรณ์สำานักงาน เพ่ืออำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

อย่างรวดเรว็ มีประสิทธิภาพ

4. วิธีดำาเนินการ

ลำาดับ กิจกรรมท่ีจัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค. 63 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์

นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

2. ประชุมช้ีแจงเก่ียวกบัการดำาเนินงาน พ.ย. 63 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา

นางสาวสรยา คิดประโคน
3. สำารวจวัสดุเพ่ือใช้ในสำานักงานผูอ้ำานวยการ พ.ย. 63 – ก.ย. 64 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์

นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

4. เขียนความจำานงในเอกสารแจง้ฝ่ายจัดซ้ือ พ.ย. 63 – ก.ย. 64 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา

นางสาวสรยา คิดประโคน
5. เขียนความจำานงในเอกสารเบิกวัสดุอุปกรณ์ พ.ย. 63 – ก.ย. 64 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์

นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

6. ตรวจเช็คจำานวนสิง่ของตามรายการเบิกวัสดุ พ.ย. 63 – ก.ย. 64 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา

นางสาวสรยา คิดประโคน
7. บันทึกค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและสรปุ พ.ย. 63 – ก.ย. 64 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์

นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน



8. รายงานและสรปุผลการดำาเนินงาน ก.ย. 63 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา

นางสาวสรยา คิดประโคน

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ(งบบริหาร)  จำานวน  150,000 บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. วัสดุ อุปกรณ์สำานักงาน 100,000 - 100,000
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 50,000 - 50,000

รวม 150,000 - 150,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. แนวทางการติดตามและประเมินผล
1.  รายงานการประชุม
2. การสรปุผลดำาเนินงาน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
          บุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์สำานักงานเพ่ือใช้ในการทำากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
    (นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์)                                       (นายธีภัทร์ วัจนา)
  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                               
ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ          ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
     (นางสาวสรยา คิดประโคน)                                   (นายหลกัชัย  เนรกูิล)
     ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม                     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ          ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
        (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)



     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ                ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสำานักงานธุรการ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์

นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล



เน่ืองจากงานธุรการในโรงเรยีนแบง่ออกเป็นหลายประเภท ท่ีเก่ียวข้องกับตัวนักเรียน
บุคลากรในโรงเรยีน ชุมชน อำาเภอ จังหวัด จึงจำาเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะได้รับการพัฒนา
เพ่ือความสะดวกในการวางแผนค้นคว้า อ้างองิและการดำาเนินการด้านต่างๆ

2. วัตถุประสงค์
2.1  เพ่ือให้มีการบรหิารและพัฒนางานธุรการ-งานสารบรรณทีมี่ประสิทธิภาพ
2.2  เพ่ือให้งานธุรการ-งานสารบรรณของโรงเรยีนมีระบบ สะดวก รวดเรว็ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ

1. ร้อยละ 90  ของงานธุรการ – งานสารบรรณ ดำาเนินงานอยา่งเป็นระบบ สะดวก รวดเรว็
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2. ร้อยละ100  ของงานธุรการ- งานสารบรรณบรกิารงานธุรการ-
งานสารบรรณใหแ้ก่คณะครูและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

3.2 เชิงคุณภาพ
 1. การดำาเนินงานธุรการ – สารบรรณ มีความเป็นระบบ สะดวก รวดเรว็

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ –งานสารบรรณทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรมและการดำาเนินการ

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ตุลาคม 2563 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์

นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

2 แต่งต้ังคณะทำางาน ตุลาคม 2563 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

3 ดำาเนินงานตามโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

3.1 จัดหมวดหมู่งานธุรการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
3.2 กำาหนดข้ันตอนปฏิบัติงาน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
3.3 ดำาเนินงานตามข้ันตอน ตุลาคม 2563– กันยายน 2564

4 ประเมินผล กันยายน 2564 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

5 สรุป รายงานผล กันยายน 2564 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ (งบบริหาร)   จำานวน  10,000  บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี



ท่ี กิจกรรม/รายการ
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวมตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ - - - - - -
2 แต่งต้ังคณะทำางาน - - - - - -
3 ดำาเนินงานตามโครงการ

3.1 จัดหมวดหมู่งานธุรการ - - - - - -
3.2
กำาหนดข้ันตอนปฏิบัติงาน

- - - - - -

3.3 ดำาเนินงานตามข้ันตอน - - 10,000 10,000 - 10,000
4 ประเมินผล - - - - - -
5 สรุป รายงานผล - - - - - -

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้

1. งานธุรการถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. การจัดเก็บเป็นระบบระเบียบ
3. สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลและอ้างองิได้

1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. สังเกต

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7.  ผลการท่ีคาดว่าจะได้รับ
งานธุรการของโรงเรยีนเป็นระบบ ถูกต้อง ทันสมัย สามารถตรวจสอบได้

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นายธีภัทร์ วัจนา)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางสาวสรยา คิดประโคน)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                               ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นายหลกัชัย  เนรกูิล)
                                                                   หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป



         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิตยา  จำาปาวะดี
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

การประชาสมัพันธ์โรงเรยีน ถือเป็นอีกหน่ึงในการนำาข้อมูลข่าวสารและความเคล่ือนไหวต่างๆ
ภายในโรงเรยีน ท้ังในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรยีนการสอน



ข้อมูลข่าวสารและเกรด็ความรู้ต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ
ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการพฒันาแกไ้ขปญัหาการจดัการศึกษาและภารกจิต่างๆ
ของโรงเรียนใหด้ำาเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารโรงเรียน พบว่า โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
มีการประชาสมัพันธ์โรงเรยีนน้อยกว่ากิจกรรมด้านอื่นๆ
ขาดการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการดำาเนินงานให้ชุมชนทราบด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย
จึงได้จัดทำาโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนข้ึน เพ่ือประโยชน์ทางด้านความสมัพันธ์อันดีระหว่างโรงเรยีนและชุมชน

2.  วัตถุประสงค์
2.1  เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกจิกรรมของโรงเรียนผา่นทางเว็บไซต์โรงเรยีน

วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสมัพันธ์โรงเรยีน และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโอกาสต่าง ๆ
         2.2  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

3. เป้าหมาย
3.1  ด้านปริมาณ

3.1.1  โรงเรยีนสามารถประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกจิกรรมผ่านทางเว็บไซต์โรงเรยีน
วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสมัพันธ์โรงเรยีนและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโอกาสต่างๆในระดับดี

3.1.2  โรงเรยีนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในระดับดี

3.2  ด้านคุณภาพ
โรงเรยีนโนเจรญิพิทยาคมมีระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกจิกรรมโรงเรียนทีทั่นสมัย

ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

4.  วิธีดำาเนินการ
4.1 ขั้นเตรียมการ (P)

4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสพฐ.  ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กับโครงการฯ

4.1.2  ศึกษาผลการดำาเนินโครงการฯ ในปท่ีีผ่านมา
4.1.3  ศึกษาบรบิทและสภาพความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการฯ
4.1.4  จัดทำาโครงการฯ นำาเสนอต่อฝ่ายบริหาร

4.2  ขั้นดำาเนินการ (D)
4.2.1 ประชุมคณะทำางานเพ่ือช้ีแจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน
4.2.2  ดำาเนินงานตามโครงการฯ

                  กิจกรรมจัดทำาเว็บไซต์โรงเรยีน
 กิจกรรมจัดทำาเว็บไซต์โรงเรยีน
 กิจกรรมจัดทำาวารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสมัพันธ์โรงเรยีน
 กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศข้อมูลเครือข่ายของสถานศึกษา



 กิจกรรมปรับปรุง พัฒนาห้องประชาสัมพันธ์และระบบเสียงตามสาย
4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C)

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการดำาเนินงาน และคอยอำานวยความสะดวก
ในการดำาเนินกิจกรรมของผู้เก่ียวข้องให้เป็นไปตามภาระงานทีโ่ครงการฯ กำาหนด

4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
4.4.1  สรุปประเมินโครงการฯ
4.4.2  จัดทำารายงานโครงการฯ  นำาเสนอฝ่ายบริหาร

5.  งบประมาณในการดำาเนินการ
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ขั้นเตรียมการ (P)
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรยีน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ สพฐ.
ในสว่นทีเ่ก่ียวข้องกับโครงการฯ
2.  ศึกษาผลการดำาเนินโครงการฯ ในปท่ีีผ่านมา
3.  ศึกษาบรบิทและสภาพความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการฯ
4.  จัดทำาโครงการฯ นำาเสนอต่อฝ่ายบริหาร

-

-
-

ตุลาคม
2563

นางสาวนิตย
า  จำาปาวะดี

ขั้นดำาเนินการ (D)
1.  ประชุมคณะทำางานเพ่ือช้ีแจงโครงการฯ
      และมอบหมายภาระงาน
2.  ดำาเนินงานตามโครงการฯ

4.1 กิจกรรมจัดทำาเว็บไซต์โรงเรยีน
 4.2 กิจกรรมจัดทำาวารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสมัพันธ์โรงเรยีน

4.3
กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศข้อมูลเครือข่ายของสถานศึกษา
          4.4 ปรับปรุง
พัฒนาห้องประชาสัมพันธ์และระบบเสียงตามสาย

d
-

5,000

-
-

นางสาวนิตย
า  จำาปาวะดี

ขั้นนิเทศติดตามผล (C)
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตาม การดำาเนินงาน
และคอยอำานวยความสะดวก
ในการดำาเนินกิจกรรมของผู้เก่ียวข้องให้เป็นไปตามภาระงานทีโ่ครงก
ารฯ กำาหนด

- นางสาวนิตย
า  จำาปาวะดี

ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
  4.4.1  สรุปประเมินโครงการ
  4.4.2  จัดทำารายงานโครงการฯ  นำาเสนอ ฝ่ายบริหาร

-
- กันยายน

2564

นางสาวนิตย
า  จำาปาวะดี
นางสาวนิตย
า  จำาปาวะดี

                      รวมท้ังส้ิน 5,000



6.  การประเมินผลการดำาเนินงาน

ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ
วิธีการประเม

ิ น
เคร่ืองมือท่ีใช

้
ด้านปริมาณ
โรงเรยีนมรีะบบงานประชาสัมพันธ์

 เว็บไซต์โรงเรยีน
วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสมัพันธ์โรงเรยีน
ระบบงานสารสนเทศข้อมูลเครือข่ายของสถานศึกษ

า
 ห้องประชาสัมพันธ์และระบบเสียงตามสาย

สังเกต

สำารวจ

ประเมินผล

แบบสังเกต

แบบสำารวจ

แบบประเมิน
ผล

ด้านคุณภาพ

โรงเรยีนโนเจรญิพิทยาคมมีระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกจิกรร
มโรงเรียนทีทั่นสมัย ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน
ตลอดจนมีส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

ประเมินผล
แบบประเมิน

ผล

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
โรงเรยีนมีการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกจิกรรมของโรงเรียนผา่นทางเว็บไซต์โรงเรยีน

วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสมัพันธ์โรงเรยีน และมีห้องประชาสัมพันธ์และระบบเสียงตามสายท่ีมีคุณภาพ
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางสาวนิตยา  จำาปาวะดี)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                               ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นายหลกัชัย  เนรกูิล)
                                                                   หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ



                                                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการปรบัปรุงห้องโสตทัศนศึกษา
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัส  ใยยอง และ นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เน่ืองจากห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
ได้ให้บริการในการจัดกิจกรรมท้ังจากหนว่ยงานภายในและหนว่ยงานภายนอกมาเปน็เวลานาน
ทำาให้มีสภาพทรุดโทรมลงและอุปกรณ์ท่ีใช้บางส่วนได้ชำารุดเสียหาย
ดังน้ันงานโสตทศันศึกษาจงึได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง
และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน หรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีให้บริการแกชุ่มชน
          ดังน้ันงานโสตทศันศึกษา จึงจำาเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรยีน และชุมชนในการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งผลให้โรงเรยีน



และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง
และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา

เพ่ือให้การดำาเนินงานเปน็ไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการปรบัปรุงห้องโสตทัศนศึกษาข้ึน

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีเดิมท่ีใช้งานใหใ้ช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. เพ่ือปรับปรุงปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาให้สามารถใหบ้ริการได้ดี
3. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับการใช้งานและให้บริการ

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

ห้องโสตทัศนศึกษาได้รับการปรบัปรุงสามารถใหมี้สภาพดีข้ึนกว่าเดิม
สามารถใช้งานได้มากกว่า 90%
          3.2 ด้านคุณภาพ

ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
จะมีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยเีพ่ือใช้ในการเรยีนการสอนและการพัฒนาหนว่ยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม

งบประมาณ

รวม

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการตอ

บแ
ทน

ใช้ส
อย

วัสดุ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 งานโสตทัศนศึกษา
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน กรกฎาคม

64
งานโสตทัศนศึกษา

3. ประชุมคณะทำางาน กรกฎาคม
64

งานโสตทัศนศึกษา

4. ดำาเนินงานตามโครงการ สิงหาคม 64 งานโสตทัศนศึกษา
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม สิงหาคม 64 คณะทำางาน
6. ประเมินผล สิงหาคม 64 คณะทำางาน
7. สรุปและรายงานผล กันยายน 64 นายวินัส ใยยอง

น.ส.อัญชลิตา
อัมรานนท์

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  10,000 บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

รวม หมายเหตุ



                     กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม
1. อุปกรณ์เทคโนโลยี 8,000 - 8,000
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 2,000 - 2,000

รวม 10,000 - 10,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1 บุคลากรภายในโรงเรยีน                        ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
มีห้องโสตทัศนศึกษา

พร้อมใช้ในการใหบ้ริการการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนและการใหบ้ริการหนว่ยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                (นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท)์
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                            ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                       (นายวินัส  ใยยอง)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                               ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นายหลกัชัย  เนรกูิล)
                                                                   หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป

                     ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ



                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการจดัอบรมการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลรปูแบบ
DLTV&DLIT

สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัส  ใยยอง และ นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล
             สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
มีมติเห็นชอบให้ดำาเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
มีกิจกรรมหลัก คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกล  โดยแบง่เป็น  2
 กิจกรรมย่อย คือการจดัการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) และการจดัการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสี
ารสนเทศ (DLIT) ซ่ึงการดำาเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลจะเกิดประสิทธิ



ภาพได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความรูค้วามเข้าใจและมีทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สา
มารถนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปใช้ในการจัดการเรยีนรู้ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยทีางไกล (Distance Learning)
เป็นการจัดการศึกษาท่ีใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรยีนการสอนในทกุห้องเรียน
แก้ปัญหาการขาดแคลนครใูนโรงเรยีนขนาดเลก็ ครูสามารถจดัการเรยีนรู้ในทกุสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักเรียนและครูได้เข้าถึงส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
และทุกภาคสว่นเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา การนำาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance
Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม
(Distance LearningTelevision : DLTV) และการจดัการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance
Learning Information Technology : DLIT) มาดำาเนินงานโดยเรง่ด่วนเพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา
โดยมีการจัดสภาพการสนบัสนุนการจัดการเรยีนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน
ท้ังกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้น กระบวนการสรา้งความรู ้จากการลงมือปฏิบัติ เน้ือหา
ตลอดจนส่ือและอุปกรณ์ท่ีจำาเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทกุคน อันเป็นการ
ดำาเนินการตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทและสนองพระราชดำา ริในการทีจ่ะพัฒนาการศึกษาไทยใหเ้จรญิก้าวหน้า
ซ่ึงในการดำาเนินการตามแนวทางดังกล่าวสถานศึกษาจะต้องมีแผนงานรองรบั
มีการบรหิารจัดการทัง้ทางด้านกระบวนการและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรยีนรู้ให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบ
เพ่ือให้การจัดการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ
          
จากความสำาคัญดังกล่าวข้างต้นเพ่ือเป็นการเตรยีมความพร้อมและรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีกำาลังเกิดข้ึน
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
จึงได้เสนอโครงการน้ีข้ึนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นการพฒันาผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนใหมี้ทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศในการจดัการเรยีนรู้และการทำางา
นตามแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนากร
ะบวนการจดัการเรยีนรู้และเพ่ิมช่องทางการเรยีนรู้ของนักเรียน
ด้วยระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ  ผู้บริหาร ครู นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการใช้ส่ือ นวัตกรรมการจดัการเรยีนรู้
และใช้เป็นเครื่องมือในการจดัการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ได้รับโอกาสทางการเรยีนรู้อย่างทัว่ถึงและเท่าเทยีม  ทันโลกทันเหตุการณ์
มีความสมบูรณ์ท้ังสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ
เป็นการปลกูฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีสามารถอยูใ่นสงัคมปัจจุบันได้อย่างเป็นสุข

 2.วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรยีนรู้
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. เพ่ือพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรยีนรู้ตามแนวทางการจดัการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21



5. วิธีดำาเนินการ

กิจกรรม
ระยะเวลา
(ระบุวันท่ี)

เป้าหมาย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่นๆ

1. ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
2. จัดทำาคู่มือประกอบการอบรม
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
google Apps for education
4. ติดตามการดำาเนินงาน
5.  สรุปผลการดำาเนินงาน

ต.ค.63-
ก.ย.64

ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรท
างการศึกษา
จำานวน43 คน

2,000 กลุ่มบริหารวิ
ชาการ

6. งบปบประมาณ  () เงินอุดหนุน   (   ) เงิน บ.ก.ศ.   (   ) เงินนโยบายเรยีนฟรี  (  ) เงินอื่นๆ (ระบุ)
งบประมาณกลาง

7. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณและทรัพยากรท่ีใช้

ท่ี กิจกรรม  /  รายการ
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์

3. เป้าหมาย
  3.1 เชิงปริมาณ
        3.1.1  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม ร้อยละ

100  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในจดัการเรยีนรู้ มีส่ือ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

3.2  เชิงคุณภาพ
                  3.2.1  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมมีความรู้
ความเข้าใจ และมีทักษะการประยุกต์ใช้การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ
เป็นเครื่องมือการจดัทำาหลักสูตร
การจัดทำาแผนการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการและจดัการเรยีนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3.2.2 นักเรียนใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ
เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ท้ังในและนอกห้องเรียน
ช่วยลดความเหล่ือมล้ำาทางการศึกษา และเพ่ิมศักยภาพในการเรยีนรู้ของนักเรียน
4.ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ท่ี กิจกรรม
ระยะเวลาดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ผู้รับผิดชอบ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
Google Apps for education

กลุ่มวิชากา
ร



1

2

-  ค่าเอกสารประกอบการอบรม
จำานวน  43 เล่ม
- สรุปรายงาน

2,000 2,000

รวม 2,000

8. การติดตามและประเมินผล

ตัวช้ีวัดความสำาเร็จ
(ด้านประสิทธิภาพ)

เกณฑ์ความสำาเร็จ
(ด้านประสิทธิผล)

เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการประเมิ

น
1. ผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรยีนโนน
เจรญิพิทยาคมสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเ
ทศ ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง
2.
ครูและนักเรียนมีช่องทางในการจดัการเรยี
นรู้
การแลกเปล่ียนประสบการณ์และกิจกรรมต
ามรปูแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรยีนโนนเจรญิพิ
ทยาคมสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง ร้อยละ 100
2. ครูและนักเรียนมีช่องทางในการจดัการเรยีนรู้
การแลกเปล่ียนประสบการณ์และกิจกรรมตามรูปแ
บบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภา
พ ร้อยละ 100

แบบสอบถาม

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                (นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท)์
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                            ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                       (นายวินัส  ใยยอง)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                               ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                     (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ



                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ห้องเทคโนโลยี
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัส  ใยยอง และ นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564



....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เน่ืองจากคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง ตลอดจนภาพ เคล่ือนไหว
ซ่ึงเราเรยีกในทางสือ่ว่า “ส่ือผสม (Multimedia)”
ดังน้ันจึงได้มีการนำาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรยีนการสอนใน โรงเรยีนอยา่งแพรห่ลาย
แต่จะมีจำานวนเทา่ใดนั้น ข้ึนอยูกั่บความสามารถของโรงเรยีนนั้น ๆ ท่ีจะจัดหา
เพ่ือให้การปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนสามารถดำาเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนจึงได้ข
อให้มีการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ห้องเทคโนโลยี  เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนในการเรยีนรู้

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิได้มีคอมพิวเตอร์ใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ
3. เพ่ือกระบวนการจดัการเรยีนการสอนเกดิประสิทธิภาพสูงสุด

3.  เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ

มีคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้งานได้มากกว่า 90%
          3.2 ด้านคุณภาพ

โรงเรยีนจะมีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยเีพ่ือใช้ในการเรยีนการสอนและการพัฒนาหนว่ยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม

งบประมาณ

รวม

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการตอ

บแ
ทน

ใช้ส
อย

วัสดุ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 งานสารสนเทศ
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน กรกฎาคม

64
งานสารสนเทศ

3. ประชุมคณะทำางาน กรกฎาคม
64

งานสารสนเทศ

4. ดำาเนินงานตามโครงการ สิงหาคม 64 งานสารสนเทศ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม สิงหาคม 64 คณะทำางาน
6. ประเมินผล สิงหาคม 64 คณะทำางาน
7. สรุปและรายงานผล กันยายน 64 นายวินัส ใยยอง

น.ส.อัญชลิตา
อัมรานนท์



5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรียนฟรี  15 ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  จำานวน  150,000

บาท  รายละเอียดดังน้ี

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ห้องเทคโนโลยี จำานวน  150,000  บาท

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1 บุคลากรภายในโรงเรยีน                        ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมใช้งานอยา่งเพียงพอต่อความต้องการ

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                (นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท)์
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                            ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                       (นายวินัส  ใยยอง)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                        ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการปรบัปรุงเคร่ืองปรับอากาศ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัส  ใยยอง
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม เป็นโรงเรยีนทีเ่ปิดดำาเนินการจัดการเรยีนการสอน และให้บริการกบัชุมชน



เพ่ือสนองตอบความต้องการของชุมชนท่ีเข้าใช้บริการหอ้งโสตทัศนศึกษา
แต่เน่ืองจากเครื่องปรับอากาศในหอ้งโสตทัศนศึกษามีอายุการใช้งานทีน่านมากแลว้
เกิดชำารุดเสียหายทำาให้ผู้รับบริการไมไ่ด้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
จึงได้จัดทำาโครงการจดัซ้ือเคร่ืองอำานวยความสะดวกข้ึน
เพ่ือท่ีจะอำานวยความสะดวกในงานบรกิารด้านต่างๆของห้องโสตทัศนศึกษาใหมี้ความสะดวกสบายและปลอดภัยก
ั บผู้รับบริการ 

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือการใช้งานทีเ่หมาะสมและช่วยประหยัดไฟฟ้าภายในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน
2. เพ่ือให้บริการทนักับนักเรียน และมีมาตรฐานการใช้งาน

     3. เพ่ือการบรกิารกบัชุมชนและหน่วยงานภายนอกทีเ่ข้ามาขอใช้ห้องโสตทัศนศึกษา

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ

 โรงเรยีนมีอาคารสถานที่
และเคร่ืองอำานวยความสะดวกท่ีมีความพร้อมในการดำาเนินการด้านหอพักนักเรียนประจำา

3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ชีวิตในหอพักนักเรียนประจำา
2. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านหอพักนักเรียนประจำา

4.  การดำาเนินการ
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ขั้นเตรียมการ (P)
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรยีน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ สพฐ.
ในสว่นทีเ่ก่ียวข้องกับโครงการฯ
2.  ศึกษาผลการดำาเนินโครงการฯ ในปท่ีีผ่านมา
3.  ศึกษาบรบิทและสภาพความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการฯ
4.  จัดทำาโครงการฯ นำาเสนอต่อฝ่ายบริหาร

-

-
-

ตุลาคม
2563

นายวินัส
ใยยอง

ขั้นดำาเนินการ (D)
1.  ประชุมคณะทำางานเพ่ือช้ีแจงโครงการฯ
      และมอบหมายภาระงาน
2.  ดำาเนินงานตามโครงการฯ

d
-

ตุลาคม
2563

-
กันยายน
2564

นายวินัส
ใยยอง

ขั้นนิเทศติดตามผล (C)
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตาม การดำาเนินงาน
และคอยอำานวยความสะดวก
ในการดำาเนินกิจกรรมของผู้เก่ียวข้องให้เป็นไปตามภาระงานทีโ่ครงกา
รฯ กำาหนด

-
กันยายน
2564

นายวินัส
ใยยอง



กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
  4.4.1  สรุปประเมินโครงการ
  4.4.2  จัดทำารายงานโครงการฯ  นำาเสนอ ฝ่ายบริหาร

-
- กันยายน

2564

นายวินัส
ใยยอง

5. งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากงบอุดหนุน  จำานวน  54,000  บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ

ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ปรับปรุงและซ่อมบำารุงเคร่ืองปรับอากาศ 45,000 - 45,000
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 9,000 - 9,000

รวม 54,000 - 54,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1. บุคลากรภายในโรงเรยีน                        ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1. บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ห้องโสตทัศนศึกษาได้รับการดูแล ปรับปรุงซ่อมแซม

สามารถใช้เป็นสถานทีจ่ัดกิจกรรมของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                          (นายวินัส  ใยยอง)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



                                                               ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นายหลกัชัย  เนรกูิล)
                                                                   หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการปรบัปรุงระบบเสียงตามสายหอประชุมและห้องโสตทัศนศึกษา
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัส  ใยยอง
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล



เน่ืองจากระบบเสียงตามสายของโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
ได้ติดต้ังมาเป็นระยะเวลานานทำาให้คุณภาพของระบบ เสียงตามสายไม่ดี เสียงเบา
จึงทำาให้การสือ่สารทางด้านเสยีงตามสายได้ยินไม่ท่ัวถึงท้ังโรงเรียน
ระบบเสียงตามสายมีความสำาคัญต่อการประชาสมัพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรยีน เพ่ือให้ทุกคนได้
รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้อง รวดเรว็อยา่งทัว่ถึงกัน เสียงท่ีมีประสิทธิภาพต่อการได้ยินจึงมีผลต่อผู้รับข่าวสารต่าง ๆ
ท่ีจะได้รับข่าวสารการประชาสมัพันธ์กิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน ทางงานโสตทศันศึกษาโรงเรยีน
จึงจัดทำาโครงการพัฒนาระบบเสียงตามสายภายในโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมข้ึนมา
เพ่ือพัฒนาระบบเสียงตามสายภายในโรงเรยีนใหมี้ประสิทธิภาพต่อการได้ยิน ครอบคลุมท่ัวท้ังโรงเรียน มากย่ิงข้ึน

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปรับปรุงระบบการส่งสัญญาณเสียงตามสายภายในอาคารเรยีน
2. เพ่ือขยายจุดแพร่สัญญาณเสียงตามสายได้ยินอยา่งชัดเจนไปยงัอาคารต่างๆ ของโรงเรียน

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ

อาคาร 1,2,3,4, อาคารประกอบและโรงอาหาร โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรยีนได้ยินเสียงการประชาสมัพันธ์อย่างชัดเจน

4.  รายละเอียดกิจกรรมการดำาเนินงาน
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ขั้นเตรียมการ (P)
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรยีน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ สพฐ.
ในสว่นทีเ่ก่ียวข้องกับโครงการฯ
2.  ศึกษาผลการดำาเนินโครงการฯ ในปท่ีีผ่านมา
3.  ศึกษาบรบิทและสภาพความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการฯ
4.  จัดทำาโครงการฯ นำาเสนอต่อฝ่ายบริหาร

-

-
-

ตุลาคม
2563

นายวินัส
ใยยอง

ขั้นดำาเนินการ (D)
1.  ประชุมคณะทำางานเพ่ือช้ีแจงโครงการฯ
      และมอบหมายภาระงาน
2.  ดำาเนินงานตามโครงการฯ

d
-

ตุลาคม
2563

-
กันยายน
2564

นายวินัส
ใยยอง



กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ขั้นนิเทศติดตามผล (C)
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตาม การดำาเนินงาน
และคอยอำานวยความสะดวก
ในการดำาเนินกิจกรรมของผู้เก่ียวข้องให้เป็นไปตามภาระงานทีโ่ครงกา
รฯ กำาหนด

-
กันยายน
2564

นายวินัส
ใยยอง

ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
  4.4.1  สรุปประเมินโครงการ
  4.4.2  จัดทำารายงานโครงการฯ  นำาเสนอ ฝ่ายบริหาร

-
- กันยายน

2564

นายวินัส
ใยยอง

5. งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากงบอุดหนุน งบบริหาร  จำานวน  -  บาท

จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ปรับปรุงและซ่อมบำารุงเคร่ืองปรับอากาศ
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1. บุคลากรภายในโรงเรยีน                        ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1. บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
นักเรียน ครู บุคลากร โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลถูกต้อง

การประชาสมัพันธ์เสียง ตามสายของกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน อย่างชัดเจน ท่ัวถึง รวดเรว็ ฉับไว
เป็นปัจจุบัน ตามอาคารเรยีนต่าง ๆ
ภายในโรงเรยีนจากการพฒันาและปรับปรุงระบบสัญญาณเสียงแบบใหม่ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน



ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                          (นายวินัส  ใยยอง)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                               ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นายหลกัชัย  เนรกูิล)
                                                                   หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

 ชื่อโครงการ โครงการจดัซ้ือเวชภัณฑ์ยาห้องพยาบาลและวัสดุครุภัณฑ์
                                          ประจำาห้องพยาบาล
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป



ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรทยั  หงษ์สอ และ นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เพ่ือให้มียาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ให้บริการนักเรียนครู
และบุคลากรในโรงเรยีนอยา่งเพียงพอและสะอาดปลอดภัย
งานอนามยัจึงต้องจัดเตรียมยาสามญัประจำาบ้านและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ
ไว้ให้เพียงพอสำาหรับการดูแลนกัเรียนทีเ่จ็บป่วยหรอืได้รับอุบัติเหตุ

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้สถานศึกษามียาสามญัประจำาบ้านและวัสดุครุภัณฑ์ด้านการปฐมพยาบาลไว้บริการผูเ้รียน
     และบุคลากร ด้านสุขภาพอนามยั
2. เพ่ือให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลท่ีได้มาตรฐานสากลเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามยั 

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

     นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลสุขภาพอนามยัจำานวน 600 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
         นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนมีความพึงพอใจในงานอนามยั

โรงเรยีนอยูใ่นระดับมาก
      

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม งบประมาณ
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 งานอนามยั
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน พฤศจิกายน 63 งานอนามยั
3. ประชุมคณะทำางาน ธันวาคม 63 งานอนามยั
4. ดำาเนินงานตามโครงการ 7,000 มกราคม 64 งานอนามยั
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม มกราคม 64 คณะทำางาน
6. ประเมินผล มกราคม 64 คณะทำางาน
7. สรุปและรายงานผล กันยายน 64 นางสาวอรทยั หงส์สอ

นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์

5. งบประมาณ



จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  7,000 บาท บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1.
ยาสามญัประจำาบ้านและวัสดุครุภัณฑ์ด้านการปฐ
มพยาบาล

5,000 - 5,000

2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 2,000 - 2,000
รวม 7,000 - 7,000

ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวช้ีวัด แหล่งท่ีมาของข้อมูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1.
นักเรียนมีและบุคคลากรในโรงเรยีนมีสุขภาพมียาสามญัเพ่ือใช้บริการในเบือ้งต้น

1. สังเกตพฤติกรรม 1. แบบประเมินพฤติกรรม

2.  ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรยีนได้รับการดูแลปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 1.  ใช้แบบสอบถาม
2.
แบบลงช่ือผู้ใช้บริการ

1.
แบบสอบถามความพึงพอ
ใจ

2.  แบบลงช่ือผู้ใช้บริการ

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.  นักเรียน – ครูและบุคลากรมีสุขภาพทีดี่
2.  นักเรียน – ครูและบุคลากรได้รับความรู้ท่ีถูกต้องในการดูแลเร่ืองสุขภาพ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                      (นางสาวอรทยั  หงษ์สอ)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                               ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นายหลกัชัย  เนรกูิล)
                                                                   หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป



         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการอบรมความรูด้้านสุขภาพ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน



รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรทยั  หงษ์สอ และ นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

การมีสุขภาพรา่งกายทีแ่ข็งแรง  สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจติใจเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับทุกคน
ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการดำารงชีวิต การเรยีน การทำางาน  ดังน้ันทุกคนจงึควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามยั
รู้จักดูแลสุขภาพตนเองและได้รับการดูแลเบ้ืองต้นเม่ือเจ็บป่วยขณะอยู่ในโรงเรยีน

2. วัตถุประสงค์
1) เพ่ือให้นักเรียน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้นับการบรกิารด้านสุขภาพอนามยัท่ีดีและเพียงพอต่อความต
้ องการ

2) เพ่ือจัดให้มีการตรวจสขุภาพนกัเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรยีน
3) เพ่ือเผยแพร่ความรูเ้ก่ียวกบัการรกัษาสุขภาพอนามยัแกน่ักเรียน – ครู

และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรยีนและชุมชน
4) เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
5) เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนมีสุขภาพทีดี่ท้ังร่างกายและจติใจ

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลสุขภาพอนามยั จำานวน 600 คน
3.2 ด้านคุณภาพ

1. นักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนมีความพึงพอใจในงานอนามยัโรงเรยีนอยูใ่นระดับมาก

2. ผลการประเมินนักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพใหส้มบูรณ์  แข็งแรงดี  เฉล่ียร้อยละ 80

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม งบประมาณ
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 งานอนามยั
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน พฤศจิกายน63 งานอนามยั
3. ประชุมคณะทำางาน ธันวาคม63 งานอนามยั
4. ดำาเนินงานตามโครงการ มกราคม64 งานอนามยั
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม มกราคม64 คณะทำางาน



6. ประเมินผล มกราคม64 คณะทำางาน
7. สรุปและรายงานผล กันยายน 64 นางสาวอรทยั หงษ์สอ

นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  1,000 บาท

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวช้ีวัด แหล่งท่ีมาของข้อมูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
ผลผลิต
1.
นักเรียนมีและครูรวมถึงบุคคลากรในโรงเรยีนมีสุขภาพทีดี่

2. สังเกตพฤติกรรมจาการรว่มกิจก
รรม

2. แบบประเมินพฤติกรรม

2.  นักเรียนและครูเห็นความสำาคัญของการดูแลสุขภาพ 1.  ใช้แบบสอบถาม 1.
แบบสอบถามความพึงพอ
ใจ

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.  นักเรียน – ครูและบุคลากรมีสุขภาพทีดี่
2.  นักเรียน – ครูและบุคลากรได้รับความรู้ท่ีถูกต้องในการดูแลเร่ืองสุขภาพ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                      (นางสาวอรทยั  หงษ์สอ)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                               ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นายหลกัชัย  เนรกูิล)
                                                                   หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)



                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการปรบัปรุงเวทีโรงยมิ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน



รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลักชัย เนริกูล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิ อ.บ้านกรวด สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรยีนดีศรีตำาบล เพ่ือพัฒนาโรงเรยีนใหเ้ป็นคุณภาพ
มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งท้ังทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามยั
และเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอยา่งมีคุณภาพสำาหรับนักเรียนด้อยโอกาส

เพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมด้านต่างๆของนักเรียน  ครู
บุคลากรทางการศึกษา  และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ทำาโครงการปรบัปรุงฝ้าเวทหีอประชุมด้านหน้า

2.  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปรับปรุงโครงการปรบัปรุงฝ้าเวทหีอประชุมด้านหน้า
2. เพ่ือพัฒนาหอประชุมโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการจดักิจกรรมด้านต่างๆของนักเรียน  ครู

บุคลากรทางการศึกษา  และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

1.  นักเรียน
2.  ครู บุคลากรทางการศึกษา
3.  ชุมชน

           3.2 ด้านคุณภาพ
มีอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยต่อการใหบ้ริการแกน่ักเรียน ครู

บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64



5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี
6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้

โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนกา
รสอน

1. สอบถาม
สัมภาษณ์
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรยีน  ห้องเรียน  มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ และเอ้ือต่อการเรยีนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน

  2.



โรงเรยีนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรียนทีต่อบสนองความต้องการของผู้เรียนอยา่งหลากหลาย
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดทำากันสาดหนา้อาคาร 1 และ 3
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ



สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิ อ.บ้านกรวด สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรยีนดีศรีตำาบล เพ่ือพัฒนาโรงเรยีนใหเ้ป็นคุณภาพ
มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งท้ังทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามยั
และเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอยา่งมีคุณภาพสำาหรับนักเรียนด้อยโอกาส

เพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมีประสิทธิภา
พ จึงได้ทำาโครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดทำากันสาดหนา้อาคาร  4

2.  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อมและอาคารสถานท่ี
2.

เพ่ือพัฒนาอาคารเรยีนใหมี้บรรยากาศในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียนใหเ้หมาะต่อการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ต็มศ
ั กยภาพ

3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

1.  นักเรียน
2.  ครู บุคลากรทางการศึกษา
3.  ชุมชน

           3.2 ด้านคุณภาพ
มีอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยต่อการใหบ้ริการแกน่ักเรียน ครู

บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน



4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี
6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้



โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนกา
รสอน

1. สอบถาม
สัมภาษณ์
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรยีน  ห้องเรียน  มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ และเอ้ือต่อการเรยีนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน

  2.
โรงเรยีนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรียนทีต่อบสนองความต้องการของผู้เรียนอยา่งหลากหลาย

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  ได้ดำาเนินการจัดการเรยีนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
ซ่ึงสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีเป็นสิ่งสำาคัญและช่วยสง่เสริมในการเรยีนรู้ให้
ผู้เรียนได้ใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซอ่มแซมอาคารสถานท่ีต่างๆ
และแหล่งเรียนรู้  โรงเรยีนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการ
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน หรือใช้อาคารสถานทีต่่างๆในการจดักิจกรรมให้บริการแกชุ่มชน
สภาพของอาคารเรยีน อาคารประกอบ ห้องน้ำาห้องส้วม ต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน
จึงต้องดำาเนินการจัดทำาโครงการดังกล่าว เพ่ือให้เอ้ือต่อการจดั กิจกรรมการเรยีนรู้ตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ต่างๆ
ให้นักเรียนได้เรียนอยา่งมีความสุข พร้อมท้ังมีแหล่งการเรยีนรู้ ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนทีห่ลากหลาย
มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีอาคารเรยีนทีมี่ความปลอดภัย

          ดังน้ันงานอาคารสถานที ่จึงจำาเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรยีน และชุมชนในการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งผลให้โรงเรยีน
และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง
และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา



เพ่ือให้การดำาเนินงานเปน็ไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการพัฒนาห้องเกียรติยศข้ึน

2.  วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือให้อาคารสถานที ่อาคารประกอบและส่ิงแวดล้อม ส่ิงอำานวยความสะดวกของโรงเรียน

และ บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มร่ืน ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจดัการเรยีนรู้
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรยีน

2.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานทีไ่ด้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ
2.3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีนใหเ้อ้ือต่อการเรยีนรู้และการจดัการเรยีนการสอน

อย่างมีคุณภาพ

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1  ครู 43 คน นักเรียน 610 คน นักการภารโรง 3 คน
3.1.2  ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไป
3.1.3  หน่วยงานทกุหน่วยงานทีข่อรบับริการ

3.2 ด้านคุณภาพ
 3.2.1  อาคารเรยีนและสถานทีต่่างๆภายในโรงเรยีนอยูใ่นสภาพดีและพร้อมใช้งาน

ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ
3.2.2  สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรยีนสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศ

ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรยีนรู้
3.2.3  โรงเรยีนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนเพ่ิมข้ึน

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64



5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี
ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้
6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1. บุคลากรภายในโรงเรยีน                        ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1. บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน



7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. ห้องเรียนและส่ิงแวดล้อมท่ัวไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานกจิกรรมต่างๆ

ท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรยีนการสอน ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะครูนักเรียน และบุคลากรสามารถ ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังหมดภายในโรงเรยีนในการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการจดัซ่อมแซมปรับปรุงระบบกรองน้ำา
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

สภาพปัจจุบันของโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
มีจำานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนการใหบ้ริการด้านน้ำาด่ืมเป็นสิ่งสำาคัญมากกับสถาบนั
ท่ีเอ้ือต่อการใหบ้ริการไมเ่พียงพอและด้านสุขอนามยัก็มีข้อบกพร่องเร่ืองความสะอาด
เพราะสภาพของเคร่ืองกรองน้ำาท่ีมีอยู่ปัจจุบัน ได้ติดต้ังมาหลายปีแล้ว ทำาให้สภาพการใช้งานมีคุณภาพท่ีน้อยลง
กรอปกับมีจำานวนนักเรียนและบุคลากรท่ีใช้บริการเรือ่งน้ำาด่ืมทุกวัน เพ่ือสุขภาพอนามยัท่ีดีต่อการบรโิภค
งานสถานทีจ่ึงต้องมีการปรบัปรุงและพัฒนาด้านการให้บริการน้ำาด่ืม
ดังน้ันทางงานอาคารสถานทีจ่ึงได้ทำาโครงการนีข้ึ้นมา
โดยจดัให้มีสภาพแวดล้อมและสาธารณูปโภคท่ีเอ้ือต่อการศึกษาข้ึน
เพ่ือให้ระบบติดต้ังเคร่ืองกรองน้ำาด่ืมมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานสากล

2.  วัตถุประสงค์



  1. เพ่ือให้สภาพของระบบกรองน้ำาด่ืมดีและเหมาะสม
2. เพ่ือให้มีน้ำาท่ีสะอาดเพียงพอต่อการใหบ้ริการ

  3. เพ่ือความปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากร
  4. เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและเหมาะสม

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมทุกคน ได้รับน้ำาด่ืมท่ีสะอาดและปลอดภัย
3.2 ด้านคุณภาพ

 มีน้ำาด่ืมท่ีเพียงพอแลถูกสุขอนามยั

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน



13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้
6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1. บุคลากรภายในโรงเรยีน                        ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1. บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. มีระบบกรองน้ำาด่ืมดีและเหมาะสม

     2. มีน้ำาท่ีสะอาดเพียงพอต่อการใหบ้ริการ และมีความปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากร
    3. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและเหมาะสม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ



ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เน่ืองจากโรงเรยีนมีความสำาคัญรองจากบ้าน
นักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรยีนวันละหลายช่ัวโมงจึงจำาเป็นต้องจัดสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อมท่ีดีและเหมาะสม
เพ่ือท่ีจะช่วยใหเ้กิดการเรยีนรู้ ครูสามารถจดักิจกรรมการเรยีนการสอนได้สะดวกย่ิงข้ึน
และยังช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนใหเ้ป็นไปในทางทีพึ่งประสงค์อีกด้วย การปรบัปรุงบริเวณ
อาคารสถานทีใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการดูแลรกัษาอยา่งต่อเน่ือง

2.  วัตถุประสงค์



3.1 เพ่ือให้โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน
3.2 เพ่ือสร้างความรกัและศรัทธาใหน้ักเรียนรักสถาบนัการศึกษาของตน
3.3 เพ่ือให้โรงเรยีนสะอาด ร่มร่ืน สวยงามเป็นระเบียบ
3.4 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3.5 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู ทุกคนมีสุขภาพจติท่ีดี มีอารมณ์สุนทร ีรักธรรมชาติ

3.  เป้าหมาย
1. บริเวณอาคารเรยีนสะดวก เรียบรอ้ย เอ้ือต่อการเรยีนการสอน
2. มีการจัดการ ดูแลรกัษาอาคารสถนที ่ให้ร่มร่ืนสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน



13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

7.  ผลการท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 บริเวณอาคารเรยีนสะดวก เรียบรอ้ย เอ้ือต่อการเรยีนการสอน
7.2 มีการจัดการ ดูแลรกัษาอาคารสถานที ่ให้ร่มร่ืนสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสามารถ  ยงปัญญา
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เน่ืองจากโรงเรยีนมีความสำาคัญรองจากบ้าน
นักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรยีนวันละหลายช่ัวโมงจึงจำาเป็นต้องจัดสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อมท่ีดีและเหมาะสม
เพ่ือท่ีจะช่วยใหเ้กิดการเรยีนรู้ ครูสามารถจดักิจกรรมการเรยีนการสอนได้สะดวกย่ิงข้ึน
และยังช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนใหเ้ป็นไปในทางทีพึ่งประสงค์อีกด้วย การปรบัปรุงบริเวณ
อาคารสถานทีใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการดูแลรกัษาอยา่งต่อเน่ือง

2.  วัตถุประสงค์



1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการขยะแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม                 
2. เพ่ือกำาจัดขยะมูลฝอยในชุมชนไม่ให้มีขยะตกค้าง

3.  เป้าหมาย
1. โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด เหมาะสมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
2. มีการจัดการ ดูแลรกัษาอาคารสถานที ่ให้ร่มร่ืนสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 62

กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 62
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 62
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.61-ก.ย.63
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 62
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 62
5. งบประมาณ

จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน



17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้

โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนกา
รสอน

1. สอบถาม
สัมภาษณ์
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7.  ผลการท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด เหมาะสมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
7.2 มีการจัดการ ดูแลรกัษาอาคารสถนที ่ให้ร่มร่ืนสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)



ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน



นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เน่ืองจากโรงเรยีนมีความสำาคัญรองจากบ้าน
นักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรยีนวันละหลายช่ัวโมงจึงจำาเป็นต้องจัดสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อมท่ีดีและเหมาะสม
เพ่ือท่ีจะช่วยใหเ้กิดการเรยีนรู้ ครูสามารถจดักิจกรรมการเรยีนการสอนได้สะดวกย่ิงข้ึน
และยังช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนใหเ้ป็นไปในทางทีพึ่งประสงค์อีกด้วย การปรบัปรุงบริเวณ
อาคารสถานทีใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการดูแลรกัษาอยา่งต่อเน่ือง

2.  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการขยะแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม                 
2. เพ่ือกำาจัดขยะมูลฝอยในชุมชนไม่ให้มีขยะตกค้าง

3.  เป้าหมาย
1. โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด เหมาะสมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
2. มีการจัดการ ดูแลรกัษาอาคารสถานที ่ให้ร่มร่ืนสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64
5. งบประมาณ

จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ 200,000 200,000 นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก



นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้

โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนกา
รสอน

1. สอบถาม
สัมภาษณ์
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7.  ผลการท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด เหมาะสมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
7.2 มีการจัดการ ดูแลรกัษาอาคารสถนที ่ให้ร่มร่ืนสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ



ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการจดัซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ



กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  ได้กำาหนดท่ีจะพัฒนางานด้านยานพาหนะใหส้ามารถใหบ้ริการต่าง ๆ
ท่ีสนับสนุนการเรยีนการสอนใหไ้ด้มาตรฐานสากล ซ่ึงต้องมีการจัดให้มีส่ิงอำานวยความสะดวกเพียงพอ
มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และการจดัซ่อมบำารุงรักษายานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ให้คงสภาพเดิม
มีความสะดวก ปลอดภัย  มีความเหมาะสม

เพ่ือให้การดำาเนินงานเปน็ไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการโครงการจดัซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ข้ึน
2. วัตถุประสงค์

เพ่ือซ่อมแซมและจัดหารถเข็นพ่วงมาใช้ในการดำาเนินงานภายในโรงเรยีน
3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ   รถจักรยานยนต์ได้รับการดูแลซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
3.2 เชิงคุณภาพ   รถจักรยานยนต์มีสภาพพร้อมใช้งานได้ดี

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.62-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64



6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้



โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนกา
รสอน

1. สอบถาม
สัมภาษณ์
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7.  ผลการท่ีคาดว่าจะได้รับ
รถจักรยานยนต์และรถเข็นพ่วงมีสภาพพร้อมใช้งาน

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  ได้กำาหนดท่ีจะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และส่ิงแวดล้อม
ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนการเรยีนการสอนใหไ้ด้มาตรฐานสากล
ซ่ึงต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม บรรยากาศในโรงเรยีนใหเ้กิดความสวยงามอย่างเหมาะสม
มีบรรยากาศรม่ร่ืน มีส่ิงอำานวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การดูแลรกัษาความสะอาด
และการจดัซ่อมบำารุงรักษาอาคารสถานที ่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม
มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา

เพ่ือให้การดำาเนินงานเปน็ไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์ข้ึน

2.  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในหอ้งเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงาน
2. เพ่ือพัฒนาบรรยากาศในหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานใหน้่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย



3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

มีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยใหบ้ริการแกน่ักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
           3.2 ด้านคุณภาพ

มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ น่าเรียน
มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรยีนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
เหมาะต่อการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ต็มศักยภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้



16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้
6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้

โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนกา
รสอน

1. สอบถาม
สัมภาษณ์
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
    1. โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้าในห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงาน

มีเพียงพอต่อความต้องการ
2. บรรยากาศในหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานใหน้่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ



(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  ได้กำาหนดท่ีจะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และส่ิงแวดล้อม
ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนการเรยีนการสอนใหไ้ด้มาตรฐานสากล
ซ่ึงต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนใหเ้กิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศรม่ร่ืน
มีส่ิงอำานวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การดูแลรกัษาความสะอาด
และการจดัซ่อมบำารุงรักษาอาคารสถานที ่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม
มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา



เพ่ือให้การดำาเนินงานเปน็ไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้
ด้านผู้เรียน
จึงได้จัดทำาโครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์ข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
2. เพ่ือส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี
3.เพ่ือสร้างทศันียภาพทีส่วยงาม

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าโรงเรยีน
           3.2 ด้านคุณภาพ

มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ น่าเรียน
มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรยีนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
เหมาะต่อการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ต็มศักยภาพ

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี  (ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้)

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู



8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี
6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้

โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนกา
รสอน

1. สอบถาม
สัมภาษณ์
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. ได้ซุ้มเฉลิมพระเกียรติท่ีมีความม่ันแข็งแรง สวยงาม และได้มาตรฐาน
2. ได้ทัศนียภาพทีส่วยงาม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม



ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564



....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ระบบประปาของโรงเรียนโนนเจรญิพิทยาคม ได้วางทอ่ประปาท่ีมีอายุการใช้งานมานานมากแลว้
ทำาให้ระบบประปามีปัญหาอยูบ่่อยๆในขณะน้ี เช่น ท่อรั่ว ข้อต่อหลุด น้ำาไม่ไหล มีระบบท่อท่ีซับซ้อน
ทำาให้น้ำาไม่สามารถระบายได้ก่อให้เกิดน้ำาท่วมขังเวลาฝนตก

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือดูแลซ่อมแซมบำารุงรักษาระบบประปา ให้อยู่ในสภาพทีดี่ พร้อมใช้งาน

และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
2. เพ่ือประหยัดการใช้น้ำา

3.เป้าหมาย
3.1.ด้านปริมาณ
          อาคารเรยีน อาคารประกอบ และห้องเรียนประกอบต่างๆได้รับการดูแลบำารุงรักษา

ทำาความสะอาดในการซ่อมบำารุงระบบประปา ให้อยู่ในสภาพทีดี่ พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
3.2.ด้านคุณภาพ

อาคารเรยีน อาคารประกอบ และห้องเรียนประกอบต่างๆได้รับการดูแลบำารุงรักษา
ทำาความสะอาดในการซ่อมบำารุงระบบประปา อุปกรณ์สำานักงาน ให้อยู่ในสภาพทีดี่ พร้อมใช้งาน
มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา



5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้

โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนกา
รสอน

1. สอบถาม
สัมภาษณ์
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระบบประปามีสภาพท่ีดี พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม



ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป



ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิ อ.บ้านกรวด สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรยีนดีศรีตำาบล เพ่ือพัฒนาโรงเรยีนใหเ้ป็นคุณภาพ
มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งท้ังทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามยั
และเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอยา่งมีคุณภาพสำาหรับนักเรียนด้อยโอกาส

เพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมีประสิทธิภา
พ จึงได้ทำาโครงการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม

2.  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อมและอาคารสถานท่ี
2.

เพ่ือพัฒนาอาคารเรยีนใหมี้บรรยากาศในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียนใหเ้หมาะต่อการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ต็มศ
ั กยภาพ

3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

1.  นักเรียน
2.  ครู บุคลากรทางการศึกษา
3.  ชุมชน

           3.2 ด้านคุณภาพ
มีอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยต่อการใหบ้ริการแกน่ักเรียน ครู

บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64



5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี   (ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้)

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี
6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้

โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนกา
รสอน

1. สอบถาม
สัมภาษณ์
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรยีน  ห้องเรียน  มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ และเอ้ือต่อการเรยีนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน



  2.
โรงเรยีนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรียนทีต่อบสนองความต้องการของผู้เรียนอยา่งหลากหลาย

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร



สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
มีสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีเป็นสิ่งสำาคัญและช่วยสง่เสริมในการเรยีนรู้ให้
ผู้เรียนได้ใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซอ่มแซมอาคารสถานท่ีต่างๆ
และแหล่งเรียนรู้  โรงเรยีนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการ
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน หรือใช้อาคารสถานทีต่่างๆในการจดักิจกรรมให้บริการแกชุ่มชน
สภาพของอาคารเรยีน อาคารประกอบ ห้องน้ำาห้องส้วม ต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน
จึงต้องดำาเนินการจัดทำาโครงการดังกล่าว เพ่ือให้เอ้ือต่อการจดั กิจกรรมการเรยีนรู้ตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ต่างๆ
ให้นักเรียนได้เรียนอยา่งมีความสุข พร้อมท้ังมีแหล่งการเรยีนรู้ ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนทีห่ลากหลาย
มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีอาคารเรยีนทีมี่ความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์
          ดังน้ันงานอาคารสถานที ่ จึงจำาเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรยีน และชุมชนในการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งผลให้โรงเรยีน
และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง

เพ่ือให้การดำาเนินงานเปน็ไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการพัฒนาปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีข้ึน
2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพ่ือให้อาคารสถานที ่อาคารประกอบและส่ิงแวดล้อม ส่ิงอำานวยความสะดวกของโรงเรียน
และ บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มร่ืน ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจดัการเรยีนรู้
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรยีน

2.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานทีไ่ด้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ



บ้านพกัครู จำานวน 5 หลัง ได้รับการปรบัปรุงซ่อมแซม มีความปลอดภัย
3.2 ด้านคุณภาพ

 3.2.1  อาคารเรยีนและสถานทีต่่างๆภายในโรงเรยีนอยูใ่นสภาพดีและพร้อมใช้งาน
ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ

3.2.2  สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรยีนสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศ
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรยีนรู้
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64
5. งบประมาณ

จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน



17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้
6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้
      โรงเรยีนมีอาคาร  สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ปลอดภัย ร่มร่ืน น่าอยู่

1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. ประเมินโครงการ

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด สวยงาม ร่มร่ืน เอ้ือต่อการเรยีนการสอนสง่ผลให้ผู้เรียน

ทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 อาคารเรยีนและส่ิงแวดล้อมท่ัวไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานกจิกรรมต่างๆ

ท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรยีนการสอน ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 คณะครูนักเรียน และบุคลากรสามารถ ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังหมดภายในโรงเรยีนในการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการปรบัปรุงสนามกีฬาและสระว่ายน้ำา
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
มีสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีเป็นสิ่งสำาคัญและช่วยสง่เสริมในการเรยีนรู้ให้
ผู้เรียนได้ใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้
โรงเรยีนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง
และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน
หรือใช้อาคารสถานทีต่่างๆในการจดักิจกรรมให้บริการแกชุ่มชน สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้
ต้องมีความปลอดภัย และพร้อมใช้งาน  โรงเรยีนจึงต้องดำาเนินการจัดทำาโครงการดังกล่าว เพ่ือให้เอ้ือต่อการจดั
กิจกรรมการเรยีนรู้ตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนอยา่งมีความสุข พร้อมท้ังมีแหล่งการเรยีนรู้
ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนทีห่ลากหลาย มีสภาพแวดล้อมท่ีดี

ดังน้ันงานอาคารสถานที ่จึงจำาเป็นจะต้องพัฒนา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด
เพียงพอกับความต้องการของโรงเรยีน และชุมชนในการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งผลให้โรงเรยีน
และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง

2.  วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือให้อาคารสถานที ่อาคารประกอบและส่ิงแวดล้อม ส่ิงอำานวยความสะดวกของโรงเรียน

และ บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มร่ืน ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจดัการเรยีนรู้



การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรยีน
2.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานทีไ่ด้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

สนามกีฬา ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ได้รับการปรบัปรุงซ่อมแซม มีความปลอดภัย
3.2 ด้านคุณภาพ

 3.2.1  อาคารเรยีนและสถานทีต่่างๆภายในโรงเรยีนอยูใ่นสภาพดีและพร้อมใช้งาน
ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ

3.2.2  สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรยีนสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศ
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรยีนรู้

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17 โครงการ
รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน



13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้
6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้
      โรงเรยีนมีอาคาร  สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ปลอดภัย ร่มร่ืน น่าอยู่

1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. ประเมินโครงการ

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด สวยงาม ร่มร่ืน เอ้ือต่อการเรยีนการสอนสง่ผลให้ผู้เรียน

ทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 อาคารเรยีนและส่ิงแวดล้อมท่ัวไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานกจิกรรมต่างๆ

ท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรยีนการสอน ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 คณะครูนักเรียน และบุคลากรสามารถ ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังหมดภายในโรงเรยีนในการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)



     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลักชัย เนริกูล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  ได้กำาหนดท่ีจะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และส่ิงแวดล้อม
ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนการเรยีนการสอนใหไ้ด้มาตรฐานสากล
ซ่ึงต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนใหเ้กิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศรม่ร่ืน
มีส่ิงอำานวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การดูแลรกัษาความสะอาด
และการจดัซ่อมบำารุงรักษาอาคารสถานที ่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม
มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา  เพ่ือให้การดำาเนินงานเปน็ไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้                    ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์ข้ึน



2.  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในหอ้งเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงาน
2. เพ่ือพัฒนาบรรยากาศในหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานใหน้่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

มีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุครุภัณฑ์ให้บริการแกน่ักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
           3.2 ด้านคุณภาพ

มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ และเอ้ือต่อการเรยีนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
เหมาะต่อการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ต็มศักยภาพ

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน



13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้
      โรงเรยีนมีอาคาร  สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ปลอดภัย ร่มร่ืน น่าอยู่

1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. ประเมินโครงการ

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
    1. โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในหอ้งเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานมีเพียงพอ

ต่อความต้องการ
2. บรรยากาศในหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานใหน้่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ



(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการปรบัปรุงห้องพยาบาล
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลักชัย เนริกูล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  ได้กำาหนดท่ีจะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และส่ิงแวดล้อม
ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนการเรยีนการสอนใหไ้ด้มาตรฐานสากล
ซ่ึงต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนใหเ้กิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศรม่ร่ืน
มีส่ิงอำานวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การดูแลรกัษาความสะอาด
และการจดัซ่อมบำารุงรักษาอาคารสถานที ่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม
มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา  เพ่ือให้การดำาเนินงานเปน็ไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ



และบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้                    ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์ข้ึน

2.  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในหอ้งพยาบาล
2. เพ่ือพัฒนาบรรยากาศในหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานใหน้่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

มีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุครุภัณฑ์ให้บริการแกน่ักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน

           3.2 ด้านคุณภาพ
มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ และเอ้ือต่อการเรยีนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน

เหมาะต่อการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ต็มศักยภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า



10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้
      โรงเรยีนมีอาคาร  สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ปลอดภัย ร่มร่ืน น่าอยู่

1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. ประเมินโครงการ

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
    1. โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในหอ้งเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานมีเพียงพอ

ต่อความต้องการ
2. บรรยากาศในหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานใหน้่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ



ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการจดัซ้ือโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์อาคารหอ้งสำานักงาน
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลักชัย เนริกูล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  ได้กำาหนดท่ีจะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และส่ิงแวดล้อม
ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนการเรยีนการสอนใหไ้ด้มาตรฐานสากล
ซ่ึงต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนใหเ้กิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศรม่ร่ืน



มีส่ิงอำานวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การดูแลรกัษาความสะอาด
และการจดัซ่อมบำารุงรักษาอาคารสถานที ่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม
มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา  เพ่ือให้การดำาเนินงานเปน็ไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้                    ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์ข้ึน

2.  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในโรงเรยีน
2. เพ่ือพัฒนาบรรยากาศในหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานใหน้่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

มีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุครุภัณฑ์ให้บริการแกน่ักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
           3.2 ด้านคุณภาพ

มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ และเอ้ือต่อการเรยีนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
เหมาะต่อการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ต็มศักยภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์



9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้
      โรงเรยีนมีอาคาร  สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ปลอดภัย ร่มร่ืน น่าอยู่

1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. ประเมินโครงการ

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
    1. โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในหอ้งเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานมีเพียงพอ

ต่อความต้องการ
2. บรรยากาศในหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานใหน้่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ



         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม



โครงการตามแผนปฏบิัติการ
ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
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ชื่อโครงการ กิจกรรมการแกปั้ญหาระดับผลการเรียน 0,ร,มส
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1 การพัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์  และ นางสาวบษุบา  พชรบัณฑิตวงศ์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

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

โครงการท่ี 1/64
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการข

องผู้เรียน
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1.  หลักการและเหตุผล
 การจัดการเรยีนการสอนเพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนทีดี่ข้ึน
ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการจดัการเรยีนการสอน
โดยการจดัการเรยีนรู้ด้วยวิธีท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนใหมี้ความรู ้ ทักษะ มีการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ และแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ
มีการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนทัง้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
จัดสอนเสริมพิเศษให้กับนักเรียน รวมท้ังจัดการเรยีนการสอนทีส่่งเสริมความสามารถ ตามศักยภาพใหกั้บผู้เรียน
มีการนาเทคนคิวิธีการต่างๆ มาเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 18 มาตรฐาน ฝ่ายวิชาการได้เล็งเห็น
ความสำาคัญของการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรียน เพ่ือการพัฒนาความรูท่ี้ยั่งยืน
จึงมีความจำาเป็นต้องจัดทำาโครงการนีข้ึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของนกัเรียนใหสู้งข้ึน
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใหมี้ความรู ้ทักษะ มีการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ
3. เพ่ือจัดการเรยีนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนทัง้ทางด้านวิชาการและ

วิชาชีพ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3.  เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน อย่างน้อยรอ้ยละ 80
2. เพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนของครใูห้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

ท้ังทางด้านวิชาการและวิชาชีพ อย่างน้อยรอ้ยละ 80
3. เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาผลการเรยีนผูเ้รียนโดยการจดัสอนเสริมพิเศษหรือจัดกิจกรรม

ให้กับนักเรียนอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 
            2. ด้านคุณภาพ

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนทีสู่งข้ัน
2. นักเรียนมีความรู ้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์

และแก้ปัญหาทางการเรยีนอยา่งเป็นระบบ
3.

ครูมีเทคนิควิธีการทีห่ลากหลายในการจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียนทัง้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม
งบประมาณ

รวม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการตอบแ

ทน
ใช้สอย วัสดุ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 กลุ่มงานวิชาการ
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน พฤศจิกายน 63 กลุ่มงานวิชาการ
3. ประชุมคณะทำางาน พฤศจิกายน 63 กลุ่มงานวิชาการ
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4. ดำาเนินงานตามโครงการ สิงหาคม 64 กลุ่มงานวิชาการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม สิงหาคม 64 คณะทำางาน
6. ประเมินผล สิงหาคม 64 คณะทำางาน
7. สรุปและรายงานผล กันยายน 64 นายสุรศักด์ิ

สมิดรัมย์

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ

ดังน้ี
รายละเอียด/กิจกรรม จำานว

น
ราคา:หน่

วย
จำานวนเงนิ

อุดหนุ
น

รายได
้

งปม อ่ืนๆ

1,50
0

จำานวน 1,500
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1 นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  ร้อยละ 80
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในกลุม่สาระการเรยีนรู้ในระดับสูงข้ึน

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
2.  ผลการเรยีน 0,ร,มส
3.
แบบประมินความพึงพอใจ

1 นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  ร้อยละ 80
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในกลุม่สาระการเรยีนรู้ในระดับสูงข้ึน

2. จำานวนร้อยละ ของการลดจำานวนผลการเรยีน 0,ร,มส น้อยลง 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
2.  ผลการเรยีน 0,ร,มส
3.
แบบประมินความพึงพอใจ

2. จำานวนนักเรียน ร้อยละ ของการลดจำานวนผลการเรยีน
0,ร,มส  น้อยลง

1.
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้
8 กลุ่มสาระ
1.1 จัดสอนเสริม/กิจกรรมเพ่ือลดการติด 0,ร,มส
2.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทีมี่ผลการเรยีน
0,ร,มส
3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินการติดตามและแก้ไขผลการเรยีน
0,ร,มส
4. สรุปและประเมินผลการดำาเนินกิจกรรม
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3 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามกจิกรรมของโรงเรียน

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
2.  ผลการเรยีน 0,ร,มส
3.
แบบประมินความพึงพอใจ

3. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามกจิกรรมของโรงเรียน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน
2. ครูมีการพัฒนาการเรยีนการสอนของครใูห้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนทัง้

ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
3.

ฝ่ายวิชาการได้พัฒนาและแก้ปัญหาผลการเรยีนผูเ้รียนโดยการจดัสอนเสริมพิเศษหรือจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน

                                                           ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                     (นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์)
                                                          ครูชำานาญการ  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                     ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                  (นางสาวบษุบา  พชรบัณฑิตวงศ์)
                                                               ครูผู้ช่วย  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

      ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                  (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                          หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
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ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 8 กลุ่มสาระฯ และผลการ
                                          ทดสอบระดับชาติ (O-NET)
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1 การพัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์  และ นางวนัสนันท์  สอนสมนึก
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล

 ด้วยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) ดำาเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ัน ม.3 และช้ัน ม.6  ปีการศึกษา 2563  เพ่ือนำาผลการทดสอบท่ีได้ไป
ใช้ในการประเมินผลการจดัการศึกษาและพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน เพ่ือกำากับ
ติดตาม ดูแลและตรวจสอบคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อันเป็น
ตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวม ซ่ึงจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
กำาหนดนโยบายและใช้วางแผนการพฒันาคุณภาพระดับสถานศึกษา และสร้างความ
เข้มแข็งด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียน การพัฒนากระบวนการประเมินผลของสถานศึกษา อัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยา่งถูกทิศทางและมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียนใหสู้งข้ึน
2.  เพ่ือยกระดับของการทดสอบระดับชาติ  O-NET  ของโรงเรียนใหสู้งข้ึน

3.  เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  จำานวน  185  คน ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

          2.  ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 80
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในระดับดี
2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80  มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามกจิกรรมของโรงเรียน
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4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม
งบประมาณ

รวม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

1. จัดทำากิจกรรมและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 กลุ่มงานวิชาการ
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน ตุลาคม 63 กลุ่มงานวิชาการ

และกลุ่มสาระฯ
3. ประชุมคณะทำางาน พฤศจิกายน 63 กลุ่มงานวิชาการ

และกลุ่มสาระฯ
4. ดำาเนินงานตามกจิกรรม พฤศจิกายน 63

– มีนาคม 64
กลุ่มงานวิชาการ
และกลุ่มสาระฯ

5. นิเทศ กำากับ ติดตาม สิงหาคม 64 คณะทำางาน
6. ประเมินผล สิงหาคม 64 คณะทำางาน
7. สรุปและรายงานผล กันยายน 64 นายสุรศักด์ิ

สมิดรัมย์
5. งบประมาณ

จากเงนิงบประมาณ  จำานวน    29,175   บาท(สองหม่ืนเก้าพันหนึง่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

รายละเอียด/กิจกรรม จำานวน ราคา:หน่วย จำานวนเงนิ
อุดหนุน รายได้ งปม อ่ืนๆ

1.ค่าวิทยากรติว ม.3 ม.6 -
2.ค่าอาหารวิทยากร -
3.ค่าอาหารนักเรียน ม.3 ม.6 185 30 5,550
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารใช้ในการติว
  1. เคร่ืองเสียง
     - ลำาโพง
     - สายสญัญาณเสียง
     - เคร่ืองขยาย
  2. ป้ายไวนิล (ติวโอเน็ต)
  3. ดินสอดำา 2B
  4. กระดาษ A4

4
50
1
1

200
60

1,000
20

5,000
850
15
110

4,000
1,000
5,000
850

3,000
6,600

5.
ค่าจ้างเหมารถรบัส่งนักเรียนเดินทางไปสอบ

6 1,500 9,000

(ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้)  จำานวน 35,000

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
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1 นักเรียนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 80
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในกลุม่สาระการเรยีนรู้ในระดับดี

1.
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
2.  ผลทดสอบระดับชาติ

1 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 80
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในกลุม่สาระการเรยีนรู้ในระดับดี

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

1.
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
2.  ผลทดสอบระดับชาติ

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียนใหสู้งข้ึน
2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET สูงข้ึน

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                     (นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์)
                                                                 ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                     ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                 (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                   (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการสะเต็มศึกษา
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)
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สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์  นางสาวนงลกัษณ์  ปาจุติ
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำาคัญกับสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ซ่ึงเป็นรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ท่ีมุ่งบูรณาการศาสตรท้ั์งส่ี  ได้แก่  วิทยาศาสตร ์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์  เข้าด้วยกนั  โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างเยาวชนไทยใหมี้ความรู ้ ทักษะกระบวนการ  การคิดวิเคราะห์
การคิดสร้างสรรค์  และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการพฒันาทักษะในศตวรรษท่ี 21
ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต  และกระทรวงศึกษาธิการได้กำาหนด ภายใน 5 ปี
จะทำาให้มีการเรยีนการสอนสะเต็มศึกษาครบทุกโรงเรียน

ดังน้ัน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครผูู้สอน  ให้มีศักยภาพในการจดัการเรยีนรู้สะเต็มศึกษา
และส่งเสริมการเรยีนรู้โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษาใหเ้กิดข้ึนในโรงเรยีน
และเพ่ือสนองนโยบายของหนว่ยงานต้นสังกัด
โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมจึงได้จัดทำาโครงการสะเต็มศึกษาข้ึนมา

2. วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้ครูมีความรูค้วามเข้าใจในการจัดการเรยีนรู้สะเต็มศึกษา
2.  เพ่ือให้ครูจัดกิจกรรมการเรยีนรู้สะเต็มศึกษา  ให้กับนักเรียนทกุระดับช้ัน
3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

3. กลุ่มเป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ

1. นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์
2. ครูสามารถจดักิจกรรมการเรยีนรู้สะเต็มศึกษาในระดับช้ันท่ีตนเองรับผิดชอบได้

2. ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูข้ึน
2. ครูมีความรูค้วามเข้าใจในการจัดการเรยีนรู้สะเต็มศึกษา

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1.  ศึกษาและเตรียมการ
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     -  แต่งต้ังคณะทำางานโครงการสะเต็มศึกษา
     -  ศึกษานโยบายกระทรวงศึกษาธิการ,  นโยบายของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
     -  ศึกษาจดุเน้นของสพม.32 ,  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาจงัหวัด
     -  เขียนโครงการ
2.  วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา  วางแผนการจดักิจกรรม
3.  คณะทำางานประชุมวางแผนเพ่ือกำาหนดรายละเอียดของกิจกรรม
     -  ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรยีนรู้สะเต็มศึกษาท่ีหน่วยงานต้นสังกัดจัดข้ึน
     -  นำาคุณครูทุกท่านศึกษาดูงานโรงเรยีนทีเ่ป็นศูนย์สะเต็มศึกษา
     -  คุณครูแต่ละระดับช้ัน  จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาแต่ละภาคเรียน
4.  ปฏิบัติงานตามกจิกรรมท่ีร่วมกันกำาหนด
5.  นิเทศ กำากับ ติดตามผลการดำาเนินงานของแต่ละระดับช้ัน
6.  นำาผลการประเมินมาปรบัปรุง และพัฒนากิจกรรมให้มีความเหมาะสม
7.  จัดทำารายงานผลโครงการ

5. กิจกรรม/ระยะเวลา

กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผน

ขั้นดำาเนินการ

ข้ันประเมินผล

6.  รายละเอียดกิจกรรมการดำาเนินการและงบประมาณท่ีใช้
เงินงบประมาณ 2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน) จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

กิจกรรม รายละเอียด
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม

1. นำาเสนอโครงการ
2. อบรมนักเรียน
3. อบรมครู

รวม

1,000
1,000
2,000

1,000
1,000
2,000

ครูทุกคน

ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

7. วิธีการประเมิน

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้
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1. ครูทุกคนได้ศึกษาสภาพปัญหาด้านการเรียนการสอน
ในทกุรายวิชา และทุกห้องเรียน
2. ครูทุกคนได้เข้าร่วมการจดัอบรมเพ่ือพัฒนาครู
3. ครูทุกคนได้เข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเอง
4. ครูทุกคนสามารถสรา้งสือ่มัลติมีเดียได้
5. ครูทุกคนเข้าร่วมอบรมการสอนแบบโครงงาน (STEM)
6.
ครูทุกคนเข้าร่วมการอบรมเก่ียวกบัวิธีการจัดการเรยีนการสอนแบ
บวิธีต่างๆ
7. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
8. ครูทุกคนสามารถจดัการเรยีนการสอบ แบบ STEM  ได้
9. ครูทุกคนสามารถใช้วิธีการสอนแบบ Active leaning ได้
10.
ครูทุกคนสามารถสรา้งเครือ่งมือวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
11. ครูทุกคนสามารถเขียนข้อสอบแบบอัตนัยได้ถูกต้อง
12. นักเรียนมีความรูด้้านอาชีพและหารายได้ระหว่างเรยีน

สำารวจ

สำารวจ
สำารวจ
สำารวจ
สำารวจ
สำารวจ

สำารวจ
สำารวจ
สังเกต

ประมาณค่า

สำารวจ
         สำารวจ

แบบสำารวจ

แบบสำารวจ
แบบสำารวจ
แบบสำารวจ
แบบสำารวจ
แบบสำารวจ

แบบสำารวจ
แบบสำารวจ
แบบสังเกต

มาตรประมาณค่า

แบบสำารวจ
แบบสำารวจ

8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
  1.
ครูได้รับการพัฒนาใหมี้ความสามารถในการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

2. ครูสามารถสอนนกัเรียนใหส้ามารถคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญหา และคิดริเร่ิมสร้างสรรค์โดยใช้โครงงาน
3. ครูประเมินผลการเรยีนการสอนทีส่อดคล้องกับสภาพผู้เรียน และนำาผลการประเมินมา  ปรับเปล่ียน

การเรยีนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนใหเ้ต็มศักยภาพ
4. ครูได้ปรับวิธีการสอน ให้เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนรู้
5. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรียน
6. นักเรียนได้เกิดการเรยีนรู้ท่ีหลากหลายสามารถค้นหาความรูใ้หม่ ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยอีย่างชาญ

 ฉลาดเพ่ือเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21
 7. นักเรียนมีความรูด้้านอาชีพสามารถนำาไปประกอบอาชีพและหารายได้ระหว่างเรยีน

                                                        ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                           ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                  (นางสาวนงลกัษณ์  ปาจุติ)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

      ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                  (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ
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       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการการจดัการเรยีนรู้แบบโครงงาน
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
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รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิธนันท์  เครือคำา
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสำานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่า
มาตรฐานที ่ 3 ผู้เรียนมีความรูแ้ละทักษะจำาเป็นตามหลักสูตรของโรงเรียนอยูใ่นระดับปรับปรุง และจากการวิเคราะห์
สาเหตุมาจากนกัเรียนอา่นไมอ่อก เขียนไม่คล่อง และคิดคำานวณไม่เป็น
ทำาให้ไม่สามารถใช้ความรูพ้ื้นฐานด้านภาษาและการคิดคำานวณไปเรียนในกลุม่สาระการเรยีนรู้อ่ืนใหมี้คุณภาพได้
นอกจากนีน้ักเรียนยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่สารได้หากปล่อยท้ิงไว้ไม่เร่งแก้ไขอาจจะทำาให้นักเรียนขาด
ความรูแ้ละทักษะท่ีจำาเป็นตามหลักสูตรอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
ลดต่ำาลงโดยครูทุกคนในโรงเรยีนและผู้บริหารต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทกุกลุ่มส
าระการเรยีนรู้ ร่วมกันวางแผนการเรยีนรู้
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรียนใหสู้งข้ึนสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั
้ นพ้ืนฐานเกีย่วกบัการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้สูงข้ึนและมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.
อปท.  และ  สมศ.

2. วัตถุประสงค์
  1.  เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรยีนรู้แบบโครงงานเพ่ือเน้นกระบวนการเรยีนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

2.  เพ่ือกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียนใหสู้งข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้

3. เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ

นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  จำานวน  612  คน
          2. ด้านคุณภาพ

1. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนใน  8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ในระดับดี
2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85  มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

4. ขั้นตอนการดำาเนินการ

กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำาโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบ้ริหารโรงเรยีน 1 – 10  ต.ค. 63 ฝ่ายบริหารวิชาการ
2.
จัดทำาคำาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงานตามโครงก
าร

20 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้

3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำาเนินงาน 28 ต.ค.63 ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้
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4. ดำาเนินกิจกรรมการจดัการเรยีนรู้แบบโครงงาน
    4.1 โครงงานภาษาไทย
    4.2 โครงงานสงัคมศึกษา  ศาสนาและวันธรรม
    4.3 โครงงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
    4.4 โครงงานคณิตศาสตร์
    4.5 โครงงานภาษาต่างประเทศ
    4.6 โครงงานพละศึกษา
    4.7 โครงงานการงานอาชีพ
    4.8 โครงงานศิลปศึกษา

มิ.ย. 63 - มี.ค. 64 ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้

5. จัดนิทรรศการการแสดงผลงานนกัเรียน ๘
กลุ่มสาระฯ

มิ.ย. 63 - มี.ค. 64 ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้

6. ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ๘ กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้
7. ร่วมแข็งขันโครงงานนกัเรียนมูลนิธิเปรมฯ ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ค่าสื่อและเอกสารประกอบการดำา เนินงาน 3,000 - 3,000
2. เกียรติบัตร 500 - 500
3. วัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 1,500 - 1,500

รวม 5,000 - 5,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนใน
8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ในระดับดี

1.
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรี
ยน
2.
ผลทดสอบระดับชาติ

1. นักเรียนร้อยละ 85
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนใน  8
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ในระดับดี

2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโ
รงเรียน

1.
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรี
ยน
2.
ผลทดสอบระดับชาติ

2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจ
ในการดำาเนินงานตามโครงการของโร
งเรียน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.  นักเรียนมีความรูแ้ละทักษะท่ีจำาเป็นตามหลักสูตร
2.  นักเรียนสามารถนำาความรูท่ี้ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน
3.  โรงเรยีนได้รับการยอมรับจากชุมชนในการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน
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                                     ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                     (นางนิธนันท์  เครือคำา)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการอบรมทักษะการ Coding เพ่ือส่งเสริมทักษะเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ท่ี  21 ด้วยบอรด์ KidBright

สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1 การพัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน
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สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัส  ใยยอง และ นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 โดยนโยบายใหเ้ด็กยุคใหม่
เรียนทกัษะ coding เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ของเด็ก เพราะเม่ือโลกก้าวสู่ยุคนวัตกรรมดิจิทัล
ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเปล่ียนเป็นระบบดิจิทัลหมด ทักษะ Coding จึงเป็นพ้ืนฐานความรูค้อมพิวเตอร์
ท่ีเป็นรากฐานสำาคัญสำาหรับต่อยอดเป็นเครื่องมือบ่มเพาะทักษะในฐานะผู้มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นในการคิดค้นนวั
ตกรรมต่อไป ซ่ึงประเทศไทยในได้มีการผลกัดันเรือ่งการเรยีนรู้ coding ของเด็กไทยมากข้ึน
และได้มีการพัฒนาบอร์ดสมองกลฝังตัว ซ่ึงเป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ท่ีสามารถนำาไปฝังไว้ในอปุกรณ์ต่าง ๆ
เพ่ือเพ่ิมความฉลาดให้กับอุปกรณ์ ด้วยการใช้ระบบควบคุมขนาดจิว๋ ประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller) ควบคุมการทำางานของอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านจอแสดงผลและเซนเซอร์แบบง่าย ช่ือว่า
KidBright เพ่ือเป็นเครื่องสำาหรับการเรยีนรู้ทักษะการ coding ของเด็กไทย จึงเล็งเห็นว่าทักษะการ coding
จะเป็นประโยชนต่์อนักเรียนในการพฒันาทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และกระบวนการคิด

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.3 เพ่ือเรียนรู้การใช้งานของบอรด์ KidBright

3.  เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ

มีระบบการพัฒนาของบอร์ด KidBright ท่ีสามารถใช้งานได้มากกว่า 90%
          3.2 ด้านคุณภาพ

1. นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85  มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม
งบประมาณ

รวม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการตอบแ

ทน
ใช้สอ

ย
วัสดุ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 งานสารสนเทศ
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน กรกฎาคม

64
งานสารสนเทศ
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3. ประชุมคณะทำางาน กรกฎาคม

64
งานสารสนเทศ

4. ดำาเนินงานตามโครงการ สิงหาคม 64 งานสารสนเทศ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม สิงหาคม 64 คณะทำางาน
6. ประเมินผล สิงหาคม 64 คณะทำางาน
7. สรุปและรายงานผล กันยายน 64 นายวินัส  ใยยอง

น.ส.อัญชลิตา
อัมรานนท์

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  -  บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1 นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำาคัญตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ ความสามารถด้านการสื่อสาร

ความสามารถด้านการคิด ความสามารถด้านการแก้ปัญหา ความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต
และความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี

7.2 นักเรียนสามารถพฒันาโครงการแกปั้ญหา
โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยแีละนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันหรอืสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมต้นแ
บบ

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                (นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท)์
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                            ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                       (นายวินัส  ใยยอง)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
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                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาครแูละนักเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวนัสนันท์  สอนสมนึก และ นางสาวปนดัดา  ว่องไว
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
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การจัดการเรยีนการสอนสำาหรับนักเรียนในศตวรรษที ่ 21

นักเรียนต้องมีความสามารถในการเรยีนรู้และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
มีความสามารถในการสือ่สารและการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของข้อมูลและเหตุผล
การใช้ทักษะชีวิตท่ีถูกต้อง สามารถค้นหาความรูใ้หม่ ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยอีย่างชาญฉลาด ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้
จึงเป็นหนา้ที่ครูและโรงเรียนทีต้่องจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียนอยา่งชัดเจน เป็นรูปธรรมเร่ืองการเรยีนรู้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ คิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศ
เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ท่ีคุณภาพ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสงัคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
  การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสำาคัญสำาคัญท่ีสุด  เป็นกระบวนการเรยีนรู้ท่ีมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจ้ากแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย
ผู้เรียนสามารถนำาวิธีการเรยีนรู้ไปใช้ในชีวิตจรงิได้ โดยทุกฝ่ายมส่ีวนร่วมในทุกข้ันตอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ดังน้ันทางโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม จึงได้จัดทำาโครงการนีข้ึ้นมา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
โดยปรบัวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอนสู่ศตวรรษท่ี 21 พัฒนาครใูห้มีความสามารถในการจดัการเรยีน
การสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรียนใหดี้ข้ึนเพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน

และเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2.  เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะและสมรรถนะในการจัดการเรยีนการสอนของครู
3.  เพ่ือให้นักเรียนทกุคนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การฝกึปฏิบัติจริงตามความสนใจและความถนัด

ของตนเอง

3. กลุ่มเป้าหมาย
     1. เชิงปริมาณ
          1. นักเรียนร้อยละ 90  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนพัฒนาข้ึนจากปกีารศึกษาท่ีผ่านมา
         2. นักเรียนร้อยละ 90  มีผลทดสอบระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ์ ทุกกลุ่มสาระ
         3.  นักเรียนร้อยละ 90  มีนิสัยรักการอา่น
         4.  ครูมีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอยา่งน้อยคนละ 1 เร่ือง ต่อ 1 ภาคเรยีน
     2. เชิงคุณภาพ
         1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทำาให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา
         2. นักเรียนทกุคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าห
มาย
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ขั้นวางแผน
1. ศึกษาสภาพปัญหาด้านการเรียนการสอน
2. จัดทำาโครงการเสนอต่อคณะครู

ครูทุกคนได้ศึกษาสภาพปัญหาด้านการเรียนการสอ
น ในทกุรายวิชา และทุกห้องเรียน

ร้อยล
ะ 100

ขั้นดำาเนินการ
(ก) การพัฒนาครู
1 โรงเรยีนจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาครู
กิจกรรมท่ี 1 ครูนำาเสนอโครงการอาชีพ
กิจกรรมท่ี 2
การอบรมเร่ืองการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเ
อง
กิจกรรมท่ี 3 การอบรมการสรา้งสือ่มัลติมีเดีย
กิจกรรมท่ี 4 การสอนแบบโครงการ (STEM)
2. ส่งครูเข้ารับการอบรมเก่ียวกบัวิธีการจัดกา

รเรยีนการสอนแบบวิธีต่างๆ
(ข) พัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท่ี 1 เชิญวิทยากรใหค้วามรูแ้ก่ ครู
และนักเรียนด้านอาชีพ
กิจกรรมท่ี 2
จัดตลาดนัดให้นักเรียนและชุมชนนำาสินค้ามาจ
ำ หน่าย
(ค) การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
1.   กิจกรรมสอนซ่อมเสริม
2.   กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
     2.1 แข่งขันทักษะ 8 กลุ่มสาระ
     2.2
แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนั
กเรียน

ครูทุกคนได้เข้าร่วมการจดัอบรมเพ่ือพัฒนาครู
ครูทุกคนได้เข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒน
าตนเอง
ครูทุกคนสามารถสรา้งสือ่มัลติมีเดียได้

ครูทุกคนเข้าร่วมอบรมการสอนแบบโครงงาน
(STEM)
ครูทุกคนเข้าร่วมการอบรมเก่ียวกบัวิธีการจัดการเร
ี ยนการสอนแบบวิธีต่างๆ

ครู นักเรียน ชุมชน มีส่วนร่วม
ครู นักเรียน ชุมชน มีส่วนร่วม

ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ครูทุกคนสามารถจดัการเรยีนการสอน แบบ
STEM  ได้

ร้อยล
ะ 100

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าห
มาย

3.   กิจกรรม ติวเข้ม (O-net)
4.  
กิจกรรมสร้างเครือ่งมือวัดผลวัดผลประเมินผล
5.   กิจกรรมจัดซ้ือส่ือและอุปกรณ์การเรยีนกา
รสอน
6.   กิจกรรมทำาแผนการสอน และส่ือ
7.  ทำาวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
8.   กิจกรรมแก้ 0 ร มส
9.   กิจกรรมสร้างคลังข้อสอบออนไลน์
10.กิจกรรมโครงงานนกัเรียน

ครูทุกคนสามารถใช้วิธีการสอน แบบ Active
leaning ได้
ครูทุกคนสามารถสรา้งเครือ่งมือวัดผลประเมินผลต
ามสภาพจรงิ
ครูทุกคนสามารถเขียนข้อสอบแบบอัตนัยได้ถูกต้อง

ร้อยล
ะ 100
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ข้ันประเมินผล
- ครั้งท่ี  1 การสรา้งบทเรยีน
- ครั้งท่ี 2

ดูจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรียน

ครูทุกคนได้รับการประเมิน และผ่านการประเมิน ร้อยล
ะ 100

5. กิจกรรม/ระยะเวลา

กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผน

ขั้นดำาเนินการ

ข้ันประเมินผล
6.  รายละเอียดกิจกรรมการดำาเนินการและงบประมาณท่ีใช้

เงินงบประมาณ 150,000 บาท  (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ
ดังน้ี

กิจกรรม รายละเอียด
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม

1. นำาเสนอโครงการ
2. แก้ 0 ร มส
3. ติว O net
4. โครงงานนกัเรียน.
5. แข่งทักษะ

5,000

1,000
4,000

140,000

1,000
4,000
5,000

140,000

ครูทุกคน

รวม 150,000

ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

 7. วิธีการประเมิน
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้
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1. ครูทุกคนได้ศึกษาสภาพปัญหาด้านการเรียนการสอน
ในทกุรายวิชา และทุกห้องเรียน
2. ครูทุกคนได้เข้าร่วมการจดัอบรมเพ่ือพัฒนาครู
3. ครูทุกคนได้เข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเอง
4. ครูทุกคนสามารถสรา้งสือ่มัลติมีเดียได้
5. ครูทุกคนเข้าร่วมอบรมการสอนแบบโครงงาน (STEM)
6.
ครูทุกคนเข้าร่วมการอบรมเก่ียวกบัวิธีการจัดการเรยีนการสอนแบ
บวิธีต่างๆ
7. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
8. ครูทุกคนสามารถจดัการเรยีนการสอบ แบบ STEM  ได้
9. ครูทุกคนสามารถใช้วิธีการสอนแบบ Active leaning ได้
10.
ครูทุกคนสามารถสรา้งเครือ่งมือวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
11. ครูทุกคนสามารถเขียนข้อสอบแบบอัตนัยได้ถูกต้อง
12. นักเรียนมีความรูด้้านอาชีพและหารายได้ระหว่างเรยีน
13. นักเรียนได้แข่งขันทักษะทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเอง

สำารวจ

สำารวจ
สำารวจ
สำารวจ
สำารวจ
สำารวจ

สำารวจ
สำารวจ
สังเกต

ประมาณค่า

สำารวจ
         สำารวจ

สำารวจ

แบบสำารวจ

แบบสำารวจ
แบบสำารวจ
แบบสำารวจ
แบบสำารวจ
แบบสำารวจ

แบบสำารวจ
แบบสำารวจ
แบบสังเกต

มาตรประมาณค่า

แบบสำารวจ
แบบสำารวจ
แบบสำารวจ

8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
8.1   ครูได้รับการพัฒนาใหมี้ความสามารถในการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน

  เป็นสำาคัญ
8.2   ครูสามารถสอนนกัเรียนใหส้ามารถคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญหา และคิดริเร่ิมสร้างสรรค์โดยใช้โครงงาน
8.3   ครูประเมินผลการเรยีนการสอนทีส่อดคล้องกับสภาพผู้เรียน และนำาผลการประเมินมา  ปรับเปล่ียน

  การเรยีนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนใหเ้ต็มศักยภาพ
8.4   ครูได้ปรับวิธีการสอน ให้เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนรู้
8.5   ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรียน
8.6   นักเรียนได้เกิดการเรยีนรู้ท่ีหลากหลายสามารถค้นหาความรูใ้หม่ ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยอีย่างชาญ

  ฉลาดเพ่ือเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21
   8.7  นักเรียนมีความรูด้้านอาชีพสามารถนำาไปประกอบอาชีพและหารายได้ระหว่างเรยีน
   8.8  นักเรียนได้แข่งขันทักษะทางวิชาการเพือ่พัฒนาความสามารถของตนเอง

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                  (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                     (นางปนดัดา   ว่องไว)
                                                             ครูผู้ช่วย  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
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       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ

                                                                   (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                          หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางลำายง  เครือคำา)
                                                         ผู้ช่วยผูอ้ำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                   (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                          ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
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                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนงลกัษณ์  ปาจุติ,นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ สิงหาคม 2564

...............................................................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล

 วิทยาศาสตรมี์ความจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ซ่ึงในอนาคตจะมีความสำาคัญมากย่ิงข้ึนไป
ดังน้ันการนำาความรูท้างวิทยาศาสตรไ์ปใช้ในทางทีถู่กต้องและเหมาะสม
จะช่วยใหป้ระเทศพัฒนายิง่ข้ึนทำาให้เกิดการพัฒนาความคิดให้เป็นคนท่ีมีเหตุผลมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักการคิดวิเครา
ะห์และสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ
ได้อย่างเป็นระบบสามารถใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีสมดุลทางกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการเรยีนรู้ทางวิทยาศาสตรร์วมท้ังมีการกระตุ้นส่งเสริมให้สนใจทีจ่ะเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพ่ือการดำารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ
ทางกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตรจ์ึงเห็นสมควรท่ีจะจัดสัปดาห์วิทยาศาสตรข้ึ์นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้สา
มารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข
2. วัตถุประสงค์
    1. เพ่ือส่งเสริมการจดักิจกรรมโดยนักเรียนมีส่วนร่วม เพ่ือเป็นการพฒันาความรูค้วามสามารถของผูเ้รียน

ทางด้านวิทยาศาสตร์
    2. เพ่ือเป็นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นการแกปั้ญหา และคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้
    3. เพ่ือสร้างแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยทุกกลุ่มสาระ ฯ ร่วมกันบูรณาการสรา้งสรรค์กิจกรรมและ

ผลงาน        
3.  เป้าหมาย

1.  ด้านปริมาณ
ร้อยละ 80 ของครู นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80 ของครู นักเรียน มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

          2.  ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
2. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม
งบประมาณ

รวม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 กลุ่มสาระฯวิทยาศ
าสตร์

2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน กรกฏาคม 64 กลุ่มสาระฯวิทยาศาส
ตร์
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3. ประชุมคณะทำางาน กรกฏาคม 64 กลุ่มสาระฯวิทยาศ

าสตร์
4. ดำาเนินงานตามโครงการ สิงหาคม 64 กลุ่มสาระฯวิทยาศ

าสตร์
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม สิงหาคม 64 คณะทำางาน
6. ประเมินผล สิงหาคม 64 คณะทำางาน
7. สรุปและรายงานผล กันยายน 64 นางสาววนัสนันท์

สอนสมนึก

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

รายละเอียด จำานวน ราคา:หน่วย จำานวนเงนิ
อุดหนุน รายได้ งปม อ่ืนๆ

ค่ารางวัลนักเรียนรางวัลชนะเลิศ 22 120 2,640
ค่ารางวัลนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 22 80 1,760
ค่ารางวัลนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 22 50 1,100
ค่าเกยีรติบัตร 4 175 700
ค่ารางวัลท่ีนักเรียนข้าร่วมแข่งขัน 6 50 300
ค่าป้ายไวนิล 1 1,500 1,500

จำานวน 8,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1 ครู นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1.  แบบเข้าร่วมกิจกรรม

2.
แบบสอบถามความพึงพอใจ

1 ครู นักเรียนร้อยละ 80
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตรร์ะดับดี

2 ครู นักเรียน ร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เก่ียวข้อง
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีนระดับดี

1.  แบบเข้าร่วมกิจกรรม
2.
แบบสอบถามความพึงพอใจ

2 ครู นักเรียน ร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เก่ียวข้อง
มีความพึง

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.  ครูและบุคลากร นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์
2.  ครูและบุคลากร นักเรียน มีความสนใจ เห็นความสำาคัญ และตระหนักในคุณค่าของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศมากข้ึน

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                  (นางสาวนงลกัษณ์  ปาจุติ)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
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                                     ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ

                                                                   (นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการสปัดาห์คณิตศาสตร์
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

นโยบายที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สนองกลยุทธ์ของ สพม.32 กลยุทธ์ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจดัการศึกษา
                                         เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ งานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวบษุบา  พัชรบณัฑิตวงศ์ นางสาวอญัชนา  เกตุพันธ์
                                          และ นางสาวปนดัดา  ว่องไว
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

การปฏิรูปการศึกษาท่ีสำาคัญยิ่งท่ีมีผลต่อการพัฒนาคนใหเ้ป็นคนเก่งคนดีได้นั้นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
จะต้องปฏิรูปการเรยีนการสอนหรอืปฏิรูปการเรยีนรู้เป็นอันดับแรก
โดยครอูาจารย์จะต้องเลิกการเรยีนการสอนทีย่ึดครูเป็นศูนย์กลาง เปล่ียนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ                    แต่ในปจัจุบันการจัดการเรยีนการสอนนัน้
ครูจะสอนโดยใช้วิธีการบรรยายเปน็ส่วนใหญ่ ทำาให้เด็กเกิดความเบ่ือหน่ายและไม่ให้ความสนใจกบัการเรยีนเท่าที่ควร
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ทำาให้ผลการเรยีนตกต่ำาและการสอนก็ไม่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้เห็นถึงความสำาคัญของการจดัการเรยีนทีห่ลากหลาย
จึงมีการจัดโครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียน ท่ีมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ
บูรณาการรปูแบบและเทคนิคต่างๆในการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ท่ีหลากหลาย การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
เพ่ือพัฒนานกัเรียนอยา่งจริงจัง และ เพ่ือยกระดับคุณภาพของ ครู และนักเรียนใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึน

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิดในการคิดคำานวณทางคณิตศาสตร์
2. เพ่ือให้ครูสามารถจดักิจกรรมการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกับผู้เรียน
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน

3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละ  75  ของนักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจและความถนัด
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนดีข้ึน

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 นางสาวบษุบา  พัชรบณัฑิตวงศ์
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน ตุลาคม 63 นางสาวบษุบา  พัชรบณัฑิตวงศ์
3. ประชุมคณะทำางาน พฤศจิกายน 63 คณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์

4. ดำาเนินงานตามโครงการ สิงหาคม -กันยายน 64 คณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์

5. นิเทศ กำากับ ติดตาม กันยายน 64 คณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
6. ประเมินผล กันยายน 64 คณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
7. สรุปและรายงานผล กันยายน 64 นางสาวบษุบา  พัชรบณัฑิตวงศ์

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  6,500 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. เอกสารประกอบการดำาเนินงาน 1,250 - 1,250
2. วัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 5,250 - 5,250

รวม 6,500 - 6,500
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
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1 นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่วมกิจกรรม 1.

แบบบันทึกกิจกรรม
2.
แบบลงทะเบียนเข้าร่ว
มกิจกรรม

1 นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่วมกิจกรรม

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโคร
งการของโรงเรยีน

1.
แบบประเมินความพึง
พอใจ

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโคร
งการของโรงเรยีน

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิดในการคิดคำานวณทางคณิตศาสตร์
2. ครูสามารถจดักิจกรรมการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกับผู้เรียน
3. ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน

                                                       ลงช่ือ                                          ผู้เสนอโครงการ
                                                                  (นางสาวบษุบา  พัชรบณัฑิตวงศ์)
                                                               ครูผู้ช่วย  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

   ลงช่ือ                                       ผู้เสนอโครงการ
                                                                  (นางสาวอญัชนา  เกตุพันธ์)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                     ลงช่ือ                                 ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางสาวปนดัดา  ว่องไว)
                                                            หัวหนา้กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์

        ลงช่ือ                                  ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                   (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
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                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการสอนเสริมเพ่ิมทักษะทางคณิตศาสตร์
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

นโยบายที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สนองกลยุทธ์ของ สพม.32 กลยุทธ์ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจดัการศึกษา
                                         เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ งานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอญัชนา  เกตุพันธ์  นางสาวบษุบา  พัชรบณัฑิตวงศ์
                                          และ นางสาวปนดัดา  ว่องไว
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

การปฏิรูปการศึกษาท่ีสำาคัญยิ่งท่ีมีผลต่อการพัฒนาคนใหเ้ป็นคนเก่งคนดีได้นั้นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
จะต้องปฏิรูปการเรยีนการสอนหรอืปฏิรูปการเรยีนรู้เป็นอันดับแรก
โดยครอูาจารย์จะต้องเลิกการเรยีนการสอนทีย่ึดครูเป็นศูนย์กลาง เปล่ียนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ                    แต่ในปจัจุบันการจัดการเรยีนการสอนนัน้
ครูจะสอนโดยใช้วิธีการบรรยายเปน็ส่วนใหญ่ ทำาให้เด็กเกิดความเบ่ือหน่ายและไม่ให้ความสนใจกบัการเรยีนเท่าที่ควร
ทำาให้ผลการเรยีนตกต่ำาและการสอนก็ไม่มีประสิทธิภาพ
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กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้เห็นถึงความสำาคัญของการจดัการเรยีนทีห่ลากหลาย

จึงมีการจัดโครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียน ท่ีมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ
บูรณาการรปูแบบและเทคนิคต่างๆในการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ท่ีหลากหลาย การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
เพ่ือพัฒนานกัเรียนอยา่งจริงจัง และ เพ่ือยกระดับคุณภาพของ ครู และนักเรียนใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึน

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิดในการคิดคำานวณทางคณิตศาสตร์
2. เพ่ือให้ครูสามารถจดักิจกรรมการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกับผู้เรียน
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน

3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนร้อยละ 80 ของโรงเรียนโนนเจรญิพิทยาคมได้รับการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนดีข้ึน

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 นางสาวอญัชนา  เกตุพันธ์
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน ตุลาคม 63 นางสาวอญัชนา  เกตุพันธ์
3. ประชุมคณะทำางาน พฤศจิกายน 63 คณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์

4. ดำาเนินงานตามโครงการ ธันวาคม 2563 - กันยายน 64 คณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์

5. นิเทศ กำากับ ติดตาม กันยายน 64 คณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
6. ประเมินผล กันยายน 64 คณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
7. สรุปและรายงานผล กันยายน 64 นางสาวอญัชนา  เกตุพันธ์

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  4,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. เอกสารประกอบการดำาเนินงาน 1,000 - 1,000
2. วัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 3,000 - 3,000

รวม 4,000 - 4,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
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1 นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่วมกิจกรรม 1.

แบบบันทึกกิจกรรม
2.
แบบลงทะเบียนเข้าร่ว
มกิจกรรม

1 นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่วมกิจกรรม

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโคร
งการของโรงเรยีน

1.
แบบประเมินความพึง
พอใจ

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโคร
งการของโรงเรยีน

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิดในการคิดคำานวณทางคณิตศาสตร์
2. ครูสามารถจดักิจกรรมการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกับผู้เรียน
3. ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน

   ลงช่ือ                                        ผู้เสนอโครงการ
                                                                  (นางสาวอญัชนา  เกตุพันธ์)
                                                               ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

    ลงช่ือ                                       ผู้เสนอโครงการ
                                                               (นางสาวบษุบา  พัชรบณัฑิตวงศ์)
                                                            ครูผู้ช่วย  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                   ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                 (นางสาวปนดัดา  ว่องไว)
                                                            หัวหนา้กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์

      ลงช่ือ                                  ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                  (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

     ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                  (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ



150
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

นโยบายที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สนองกลยุทธ์ของ สพม.32 กลยุทธ์ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจดัการศึกษา
                                         เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ งานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปนดัดา  ว่องไว  นางสาวอญัชนา  เกตุพันธ์

                               และ นางสาวบษุบา  พัชรบณัฑิตวงศ์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

การปฏิรูปการศึกษาท่ีสำาคัญยิ่งท่ีมีผลต่อการพัฒนาคนใหเ้ป็นคนเก่งคนดีได้นั้นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
จะต้องปฏิรูปการเรยีนการสอนหรอืปฏิรูปการเรยีนรู้เป็นอันดับแรก
โดยครอูาจารย์จะต้องเลิกการเรียนการสอนท่ียึดครูเป็นศูนย์กลาง เปล่ียนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  แต่ในปจัจุบันการจัดการเรยีนการสอนนัน้ ครูจะสอนโดยใช้วิธีการบรรยายเปน็ส่วนใหญ่
ทำาให้เด็กเกิดความเบ่ือหน่ายและไม่ให้ความสนใจกบัการเรยีนเท่าที่ควร
ทำาให้ผลการเรยีนตกต่ำาและการสอนก็ไม่มีประสิทธิภาพ
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กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้เห็นถึงความสำาคัญของการจดัการเรยีนทีห่ลากหลาย

จึงมีการจัดโครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียน ท่ีมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ
บูรณาการรปูแบบและเทคนิคต่างๆในการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ท่ีหลากหลาย การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
เพ่ือพัฒนานกัเรียนอยา่งจริงจัง และ เพ่ือยกระดับคุณภาพของ ครู และนักเรียนใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึน

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิดในการคิดคำานวณทางคณิตศาสตร์
2. เพ่ือให้ครูสามารถจดักิจกรรมการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกับผู้เรียน
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน

3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละ  75  ของนักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ตามความสนใจและความถนัด
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนดีข้ึน

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 นางสาวปนดัดา  ว่องไว
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน ตุลาคม 63 นางสาวปนดัดา  ว่องไว
3. ประชุมคณะทำางาน พฤศจิกายน 63 คณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
4. ดำาเนินงานตามโครงการ กรกฎาคม 64 – สิงหาคม 64 คณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม สิงหาคม 64 คณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
6. ประเมินผล กันยายน 64 คณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
7. สรุปและรายงานผล กันยายน 64 นางสาวปนดัดา  ว่องไว

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  4,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. เอกสารประกอบการดำาเนินงาน 1,000 - 1,000
2. วัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 3,000 - 3,000

รวม 4,000 - 4,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
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1. นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่วมกิจกรรม 1.

แบบบันทึกกิจกรรม
2.
แบบลงทะเบียนเข้าร่ว
มกิจกรรม

1 นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่วมกิจกรรม

2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโคร
งการของโรงเรยีน

1.
แบบประเมินความพึง
พอใจ

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโคร
งการของโรงเรยีน

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิดในการคิดคำานวณทางคณิตศาสตร์
2. ครูสามารถจดักิจกรรมการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกับผู้เรียน
3. ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน

   ลงช่ือ                                        ผู้เสนอโครงการ
                                                              (นางสาวบษุบา  พัชรบณัฑิตวงศ์)
                                                            ครูผู้ช่วย  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

    ลงช่ือ                                       ผู้เสนอโครงการ
                                                                  (นางสาวอญัชนา  เกตุพันธ์)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                   ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางสาวปนดัดา  ว่องไว)
                                                            หัวหนา้กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์

      ลงช่ือ                                  ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                  (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

     ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ
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                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการสปัดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน และนางสาววรญัญา ปุราสะกัง
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

การอา่นเปน็สิ่งท่ีสำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความรูแ้ละ ความคิดของเยาวชน
การจัดกิจกรรมปลูกฝังนิสัยรักการอา่น และพัฒนาทักษะการอ่านให้กับเด็กและเยาวชน
จึงเป็นการเพ่ิมพูนทักษะในการแสวงหาความรู ้และพัฒนาความคิดให้เกิดแก่เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังน้ัน
งานหอ้งสมุดและกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านข้ึน
เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน  มีนิสัยรักการอา่น   รู้จักแสวงหาความรูด้้วยตนเอง
ให้มีความพร้อมท่ีจะพัฒนาศักยภาพการเรยีนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพ
รวมท้ังจะได้ช่วยเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางทางวิชาการของโรงเรยีนต่อไป

2. วัตถุประสงค์
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1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรักการอา่นและรูจ้ักแสวงหาความรูด้้วยตนเอง
2.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรยีนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน

3.  เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ

นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม   ร้อยละ80  ข้ึนไปเข้าร่วมกิจกรรม
          2. ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนรักการอา่นและรูจ้ักแสวงหาความรูด้้วยตนเอง
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรยีนสงูข้ึน
3.  นักเรียนนำาความรูท่ี้ได้รับจากการเช้าร่วมกิจกรรมไปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่าง

เหมาะสม

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ พฤษภาคม 64 นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน สิงหาคม 64 นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน
3. ประชุมคณะทำางาน สิงหาคม 64 นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ 6-11สิงหาคม 64 นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม สิงหาคม 64 นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน
6. ประเมินผล สิงหาคม 64 นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน
7. สรุปและรายงานผล สิงหาคม 64 นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  3,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. เอกสารประกอบการดำาเนินงาน 2,000 - 2,000
2. วัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 1,000 - 1,000

รวม 3,000 - 3,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1 นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่วมกิจกรรม 1.  แบบบันทึกกิจกรรม

2.
แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

1 นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่วมกิจกรรม

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

1.  แบบประเมินความพึงพอใจ 2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
  1.  นักเรียนมีนิสัยรักการอา่นและการค้นคว้า
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  2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรยีนสงูข้ึน
  3.  นักเรียนนำาความรูท่ี้ได้รับจากการเช้าร่วมกิจกรรมไปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                 (นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน)
                                                               ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                 (นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง)
                                                               ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                           หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการอา่น การเขียน
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2564 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมได้จัดทดสอบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ  ม.4
เพ่ือคัดกรองนักเรียนทีอ่่านไมค่ล่อง และเขียนไม่คล่อง เพ่ือรับการพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียน
ปรากฏว่ามีนักเรียนบางสว่นยังมีปัญหาเรือ่งการอ่านภาษาไทยไมอ่อกและเขียนไม่ได้
มีผลคะแนนในระดับท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีได้กำาหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับกระแสความห่วงใยของสังคม
ท่ีมีต่อการใช้ภาษาไทยของเยาวชนในปจัจุบันใช้ภาษาไทยไมถู่กต้องและไม่เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ
จนกลายเปน็ปัญหาระดับชาติอยู่ในขณะน้ี

ดังน้ัน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาไทยของนกัเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการอา่นไมอ่อก
เขียนไม่ได้และยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาไทยใหดี้ข้ึน
ให้มีความพร้อมท่ีจะพัฒนาศักยภาพการเรยีนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพ
รวมท้ังจะได้ช่วยเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางทางวิชาการของโรงเรยีนต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะทางการอ่าน และการเขียนของนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4
2.2  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรยีนของนกัเรียนทีเ่ข้ารับการฝกึทักษะให้สูงข้ึน

3.  เป้าหมาย
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3.1ด้านปริมาณ

นักเรียนทีมี่คะแนนการอา่นและการเขียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
         3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนทีอ่่านไมอ่อกเขียนไม่ได้ทุกคนได้รับการพัฒนาใหอ่้านออกเขียนได้
2. นักเรียนได้คะแนนในแต่ละแบบฝึกทักษะร้อยละ 80 ข้ึนไป
3.  นักเรียนทีเ่ข้ารับการฝกึทักษะมีผลสัมฤทธ์ิในการเรยีนสงูข้ึน

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ กรกฎาคม 63 นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน กรกฎาคม 63 นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง
3. ประชุมคณะทำางาน กรกฎาคม 63 นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง
4. ดำาเนินงานตามโครงการ กรกฎาคม 63

-
กันยายน 64

นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง
นางลำายง      เครือคำา
นายนพรตัน์   จรูญประโคน
นายกรีฑาพล  แสนคำา

5. นิเทศ กำากับ ติดตาม กันยายน 64 นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง
6. ประเมินผล กันยายน 64 นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง
7. สรุปและรายงานผล กันยายน  64 นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  2,000 บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. เอกสารประกอบการดำาเนินงาน 1,000 - 1,000
2. วัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 1,000 - 1,000

รวม 2,000 - 2,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1 นักเรียนร้อยละ80 ของนักเรียนทีมี่ปัญหาด้านการอ่าน
และการเขียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย

1.  แบบฝึกหัด
2.
ผลทดสอบ/ผลสัมฤทธ์ิทางก
ารเรียน

1 นักเรียนร้อยละ80 ของนักเรียนทีมี่ปัญหาด้านการอ่าน
และการเขียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

1.
แบบประเมินความพึงพอใจ

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1   นักเรียนทีมี่ปัญหาด้านการอ่าน และการเขียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
7.2   นักเรียนทีเ่ข้ารับการฝกึทักษะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนทีสู่งข้ึน

                                                           ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                  (นางสาววรัญญา ปุราสะกัง)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                  (นางวนันสนนัท์  สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
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ชื่อโครงการ โครงการยกระดับทางภาษาเพือ่พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสูศ่ตวรรษท่ี 21
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ.
ประเทศ
นโยบายที ่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำาทางการศึกษา

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนราวิชญ์  สีสุราช
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

จากการทีก่ลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน  ในป ีพ.ศ. 2558 นั้น
ประเทศไทยจำาเป็นต้องเตรียมตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ  เช่น  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม
และตัวแปรสำาคัญท่ีจะทำาให้การเตรยีมความพร้อมดังกล่าวได้ดีท่ีสุด  คือ  การเตรยีมคนให้มีความรู ้ ความสามารถ
และทักษะด้านต่าง ๆ  ส่ือกลางท่ีจะทำาให้คนไทยให้เกิดความพร้อม  นั่นคือ  ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสากล  และคนท้ัง
10  ประเทศของประชาคมอาเซียนสามารถเข้าใจได้  ก็คือ  ภาษาอังกฤษ
ซ่ึงมีความจำาเป็นท่ีต้องเตรียมให้เยาวชนคนในชาติ

ทักษะท่ีสำาคัญของภาษาองักฤษท่ีต้องเตรียมให้นักเรียน  นั้นคือ  ทักษะด้านการสื่อสาร
โดยเฉพาะการเรียนรู้จากเจา้ของภาษา  ซ่ึงเป็นชาวต่างชาติจริง ๆ
และการจดัสภาพแวดล้อมให้มีเคร่ืองมือท่ีทันสมัยซ่ึงเป็นกระบวนการเรยีนรู้ใหม่ของนักเรียนทีจ่ะส่งเสริมให้นักเรียนอ
ยากทีจ่ะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากย่ิงข้ึน
ส่งผลให้พัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาองักฤษของนักเรียนได้รวดเรว็มากยิง่ข้ึน  ตลอดจนผู้ปกครอง
และชุมชนเกิดความพึงพอใจจากศักยภาพการศึกษาของสถานศึกษา

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในด้านการสื่อสารภาษาองักฤษและสามารถใช้ส่ือสารในชีวิตประจำาวัน
2.2 เพ่ือให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  3.  เป้าหมาย
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3.1ด้านปริมาณ

นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  จำานวน  610  คน
          3.2 ด้านคุณภาพ
                   3.2.1  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  มีพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาองักฤษ
สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน  และเกิดความพร้อมพ้ืนฐานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

       3.2.1 นักเรียนมีเจตคติท่ีดี และกระตือรือร้นในการเรยีนภาษาอังกฤษ

4. วิธีดำาเนินงาน/ข้ันตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม
งบประมาณ

รวม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

1.
จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ

ตุลาคม 63 กลุ่มสาระฯภาษาต
่ างประเทศ

2.
แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน

พฤศจิกายน
63

กลุ่มสาระฯภาษาต
่ างประเทศ

3. ประชุมคณะทำางาน ธันวาคม63 กลุ่มสาระฯภาษาต
่ างประเทศ

4. ดำาเนินงานตามโครงการ มกราคม64 กลุ่มสาระฯภาษาต
่ างประเทศ

5. นิเทศ กำากับ ติดตาม มกราคม64 คณะทำางาน
6. ประเมินผล มกราคม64 คณะทำางาน
7. สรุปและรายงานผล กันยายน 64 นายนราวิชญ์

สีสุราช
5. งบประมาณ

จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการจำานวน 7,000  บาท จำานวน 3 โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. โครงการ English Daily Life
7,000 7,000

นายนราวิชญ์  สีสุราช
2. โครงการEnglish For Communication นายนราวิชญ์  สีสุราช
3. โครงการ English For Teachers นายนราวิชญ์  สีสุราช

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้
6. การติดตามและประเมินผล

ตัวช้ีวัด แหล่งท่ีมาของข้อมูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
ผลผลิต
1.
นักเรียนมีพัฒนาการทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ
เกิดความ

1. ประเมินหลังสอน
2. สังเกตพฤติกรรม

1. Post test
2. แบบประเมินพฤติกรรม

ตัวช้ีวัด แหล่งท่ีมาของข้อมูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
ม่ันใจและกล้าแสดงออก
สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

3.
ส่ือเก่ียวคำาศัพท์และบทสนทนาภาษาองัก
ฤษ
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2.  นักเรียนเห็นความสำาคัญของภาษาองักฤษ 1.

ส่ือเก่ียวคำาศัพท์และบทสนทนาภาษาองัก
ฤษ

2.  ใช้แบบสอบถาม

1.
แบบสอบถามความพึงพอ
ใจ

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.

นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษและศึกษาจากสือ่การเรยีนรู้ในโรงเรยีนจนสามารถพดูส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือสอดคล
้ องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  มีพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาองักฤษมากข้ึน  เกิดความม่ันใจ
กล้าแสดงออก  และสามารถใช้ในเหตุการณ์ชีวิตจรงิได้

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นายนราวิชญ์  สีสุราช)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                            ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสรยา คิดประโคน  นายธีรภัทร์  วัจนา
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

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

1.  หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.

2553 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทกุคนมีความสามารถเรยีนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญท่ีสุด
กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  และ มาตรา 23
การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย
ต้องเน้นความสำาคัญท้ังความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรยีนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษาในเรือ่งต่อไปน้ี (4) ความรู ้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา
เน้นการใช้ภาษาไทยอยา่งถูกต้อง  และจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2560 ผลการสอบของผู้เรียนคะแนนต่ำากว่าค่าเฉลีย่ระดับประเทศ  จึงจำาเป็นท่ีจะต้องมีส่ือ
อุปกรณ์ท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนและใช้ในการเรยีนการสอนทีเ่ป็นมาตรฐานและเพียงพอต่อนักเรียนในการจัดการเรยีนก
ารสอน  ท่ีจะนำาไปสู่การพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของนกัเรียนอยา่งสมบูรณ์
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และสนับสนุนใหน้ักเรียนได้ตระหนักถึงความสำาคัญของภาษาองักฤษ
ซ่ึงจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนสงูข้ึน

ดังน้ันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรียนในกลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภา
ษาองักฤษ) ให้มีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนโรงเรยีนจึงกำาหนดโครงการนีข้ึ้นมา

2.  วัตถุประสงค์
1)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษดีข้ึน
2)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ
3)  เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีส่ือท่ีใช้ประกอบการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ

3.  เป้าหมาย
     1. เชิงปริมาณ

1)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชาวิภาษาอังกฤษดีข้ึน ร้อยละ 70
2)  ครูจัดหาส่ือเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

     2.  เชิงคุณภาพ
1)  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรยีนรู้และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนดีข้ึน
2)  ครูจัดหาส่ือเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

4.  ขั้นตอนและวิธีการดำาเนินงาน
 การดำาเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมเพ่ือปรึกษาหารอืการจดัทำาโครงการ ต.ค. 63 กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค. 63

3. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ ม.ค. 64
4. สำารวจวัสดุ ส่ือ อุปกรณ์ท่ีต้องการ ม.ค. 64
5. ดำาเนินกิจกรรมตามโครงการ ประกอบด้วย
-จัดหาวัสดุครุภัณฑ์
อุปกรณ์ส่ือประกอบการเรียนรู้

ก.พ. 64 – ก.ย.64

6. ประเมินผลโครงการและจัดทำารายงาน ก.ย. 64

5.    งบประมาณ
ได้รับงบประมาณ  จำานวน   5,000  บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)

งบดำาเนินการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

จัดซ้ือ จัดหาวัสดุ ส่ือ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ

5,000 - - 5,000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 - - 5,000
6.  การประเมินผล / เคร่ืองมือ

ตัวบ่งช้ีความสำาเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช2561

-
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนผา่นเก
ณฑ์ท่ีต้ังไว้

- เอกสารประเมินผลการเรยีน

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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1)  ผู้เรียนร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชาภาษาอังกฤษดีข้ึน
2)  ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษดีข้ึน
3)  ผู้เรียนได้มีส่ือท่ีใช้ประกอบการเรียนรู้

                                                           ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางสาวสรยา  คิดประโคน)
                                                                 ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

           ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                         (นายธีรภัทร์   วัจนา)
                                                                 ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                              ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
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โครงการท่ี 2/64
โครงการส่งเสรมิคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
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ชื่อโครงการ โครงการศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิธนันท์ เครือคำา   นายธนา สำารวมจิตร
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12  ( พ.ศ. 2560- 2564  )  ยังคงอัญเชิญ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปน็องค์รวมท่ีมีคนเป็นศูนย์กลางพัฒนาอยา่งจริงจัง
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล  เป็นธรรมและย่ังยืนมุ่งสู่
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อันจะเป็นการเสรมิสร้างประโยชนสู์งสุดให้แก่ประชาชนโดยถ้วนหนา้สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพ
ระเจ้าอยู่หัวสภาวะการเจรญิเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยทำาให้การดำารงชีวิตของคน
ในสงัคมไทยได้นำาเอาส่ิงอำานวยความสะดวกในทุกๆด้านเข้ามาใช้ในชีวิตประจำาวัน แม้กระท่ัง
ส่ิงอุปโภคและบริโภคต่างๆล้วนอำานวยความสะดวกต่อคนไทยในสงัคมท้ังส้ิน  ด้วยเหตุผลข้างต้น
ทำาให้การใช้ชีวิตของคนไทยท่ีผ่านมานั้นถึงแม้จะได้รับความสะดวกสบายในเบ้ืองต้นแต่ส่ิงท่ีตามมาโดยไม่รู้ตัวคือ
การดำารงชีวิตประจำาวันท่ีฟุ่มเฟือยทำาให้คนในสงัคมต้องประสบกับปัญหาการดำารงชีวิตตามมา
ฉะน้ันสิ่งท่ีจะสามารถแกปั้ญหาการดำารงชีวิตของคนในสังคมไทย เร่ืองการใช้จ่ายฟุม่เฟือย
โดยเฉพาะรายจา่ยในครอบครวัใหมี้รายจ่ายน้อยลงได้ คือการดำารงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำาริ

ดังน้ันโครงการศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จึงเป็นโครงการหนึง่ท่ีเป็นประโยชนต่์อนักเรียนโดยตรงเพราะได้ฝึกปฏิบัติจริง
และสามารถนำาไปประกอบอาชีพแบบย่ังยืนได้    อันจะเป็นประโยชนต่์อครอบครัว  และชุมชน
โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมแปรรปูอาหารไทย สมุนไพรเลิศรส  สวยสดหัตถกรรม
พร้อมนำางานไม ้ใส่ใจเกษตรอินทรยี์ ม่ังมีเล้ียงสัตว์  สุดประหยัดพอเพียง โดยการจดัทำาโครงการนีข้ึ้น
2.  วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือต้องการศึกษากระบวนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.  เพ่ือฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรยีน
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3.  เพ่ือนำาผลผลิตมาจำาหน่ายในโรงเรยีนและชุมชน
4.   เพ่ือให้นักเรียน รู้จักการใช้ชีวิตท่ีพอเพียงมีความรูค้วามสามารถในกจิกรรมท่ีตนเองสนใจ

3. เป้าหมาย
1.  ด้านปริมาณ
- บุคลากรในโรงเรยีนทกุคน  มีความรูค้วามสามารถในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
- นักเรียนทกุคนกล้าแสดงออก  ตลอดจนได้ฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรยีน

2. ด้านคุณภาพ
นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตท่ีพอเพียง  นำาหลักการไปปฏิบัติสามารถลดรายจา่ยในครัวเรอืน

ได้รับการฝกึทักษะอาชีพและกล้าแสดงออก
4. วิธีดำาเนินการ/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
     1.  จัดทำาโครงการ /เสนออนุมัติ

2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
3.ประชุมคณะครู
4.ดำาเนินการตามโครงการ
5.นิเทศ กำากับ ติดตาม
6.ประเมินผล
7.สรุปรายงานผล

ต.ค. 63
        ต.ค. 63

พ.ย.63
พ.ย.63-ก.ย.64
พ.ย.63-ก.ย.64

ก.ย.64
ก.ย.64

นางนิธนันท์
ผู้บริหารโรงเรยีน
นางนิธนันท์
นางนิธนันท์/คณะครู
นางนิธนันท์
นางนิธนันท์
นางนิธนันท์

ฐานการเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       1. ถ่ายทอดองค์ความรู้

  2. ธนาคารโรงเรยีน
  3. เคร่ืองประดับจากปะเก็น

       4. การงานอาชีพและส่ิงแวดล้อม
       5. โนนเจรญินวดแผนไทย
       6. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
       7. เกษตรอินทรยี์

พ.ย.63-ก.ย.64
พ.ย.63-ก.ย.64
พ.ย.63-ก.ย.64
พ.ย.63-ก.ย.64
พ.ย.63-ก.ย.64
พ.ย.63-ก.ย.64
พ.ย.63-ก.ย.64

นางนิธนันท์
น.ส.พิมพ์กมน
นางสาวเขมสติา
นายกนก
น.ส.นิตยา
นางลำายง
นายธนา

5.  งบประมาณ
งบประมาณ      5,000     บาท

6.  การติดตาม  กำากับ  และประเมินผล
6.1  กำากับ  ติดตาม  รายงานความกา้วหน้าภายใน  30  กันยายน 2564
6.2  การประเมินผล

ตัวบ่งชี้และสภาพความสำาเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัดและประเมินผล
-นักเรียนมีความรูใ้นเรือ่งแปรรูปอาหาร
-นักเรียนมีความรูใ้นเรือ่งสมุนไพร
-นักเรียนมีความรูใ้นเรือ่งหัตถกรรม
-นักเรียนมีความรูใ้นเรือ่งงานไม้
-นักเรียนมีความรูใ้นเรือ่งเกษตรอินทรยี์
-นักเรียนมีความรูใ้นเรือ่งเล้ียงสัตว์

-  ตรวจสอบผลผลิต
- ตรวจสอบผลผลิต
-  การปฏิบัติงาน

- บันทึกรายงานการดำาเนินงาน
- ผลิตและบัญชีรับ-จ่าย
- บันทึกการสงัเกตพฤติกรรม
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.  นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรยีน
2.  นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ
3.  นักเรียนมีอุปนิสัยพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางนิธนันท์ เครือคำา)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นายธนา  สำารวมจิตร)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                  (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
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ชื่อโครงการ โครงการอบรมอาชีพระยะส้ัน
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนา สำารวมจิตร  นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

การจัดการเรยีนการสอนสำาหรับนักเรียนในศตวรรษที ่ 21
นักเรียนต้องมีความสามารถในการเรยีนรู้และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
มีความสามารถในการสือ่สารและการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของข้อมูลและเหตุผล
การใช้ทักษะชีวิตท่ีถูกต้อง สามารถค้นหาความรูใ้หม่ ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยอีย่างชาญฉลาด ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้
จึงเป็นหนา้ที่ครูและโรงเรียนทีต้่องจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียนอยา่งชัดเจน เป็นรูปธรรมเร่ืองการเรยีนรู้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ คิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศ
เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ท่ีคุณภาพ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสงัคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก

ด้วยปจัจุบันได้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  สถานประกอบการบางแห่งต้องเลิกกิจการ
บางแหง่ต้องลดจำานวนคนงานและเลกิจ้างงาน  มีแรงงานถูกเลิกจ้างบางสว่นกลับคืนสู่ภูมิลำาเนา
และประสบกับความยากลำาบากในการดำารงชีวิตของตนเองและครอบครัว
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ท่ีจะช่วยเหลือครอบครัวได้
โดยการใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชนอั์นเป็นการปอ้งกันการยุ่งเก่ียวกบัอบายมุข  ส่ิงเสพติด
อีกท้ังยังสามารถใช้ความรูไ้ปประกอบอาชีพเล้ียงชีพได้

ดังน้ัน
โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมในฐานะหน่วยงานด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตระหนกัถึงความสำาคัญของการพัฒนาคุ
ณภาพการศึกษาของเยาวชนในความรบัผิดชอบ จึงเร่ิมดำาเนินโครงการอบรมอาชีพระยะส้ัน                    ข้ึน
โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเชิญวิทยากรทีภู่มิปัญญาท้องถ่ิน
มาฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนทีห่ลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนใหมี้ศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ได้มีความรูเ้ก่ียวกบัการประกอบอาชีพอิสระ
2. เพ่ือให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา สามารถนำาความรูไ้ปประกอบอาชีพ

สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้
3. เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

3. กลุ่มเป้าหมาย
           1. ด้านปริมาณ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ทุกคน
           2.  ด้านคุณภาพ
                  ผู้เข้าเข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจต่อการจดันิทรรศการรอ้ยละ  80

4. ขั้นตอนการดำาเนินงาน/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย

ขั้นวางแผน
    -
ประชุมปรึกษาหารอืวางแผนการจดักิจกรรม

ครูท่ีรับผิดชอบประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ร้อยละ
100

ขั้นดำาเนินการ
   - ประสานกลุ่มอาชีพในท้องถ่ิน
   - จัดกิจกรรมตามท่ีได้รับวางแผน

ครูและนักเรียนกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
100

ข้ันประเมินผล
-  จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 30

5. กิจกรรม/ระยะเวลา

กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผน

ขั้นดำาเนินการ

ข้ันประเมินผล
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6.  รายละเอียดกิจกรรมการดำาเนินการและงบประมาณท่ีใช้
เงินงบประมาณ 3,000 บาท

กิจกรรม รายละเอียด
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม

1.
นำาเสนอโครงการ
2. จัดนิทรรศการ
3. สรุป

รวม

1,000
-

1,000

-
-
-

2,000
-

2,000

3,000
-

3,000

นายธนา
สำารวมจิตร
นางสกัุญญา
เกาะสูงเนิน

ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

 7. วิธีการประเมิน

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ แบบสอบถาม แบบสำารวจ

8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
8.1   ครูได้รับการพัฒนาใหมี้ความสามารถในการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน

  เป็นสำาคัญ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายธนา  สำารวมจิตร)                                       (นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
      (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ                             หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ
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ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการหอ้งสมุดมีชีวิต เพ่ือสร้างนิสัยรักการอา่น
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน  นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรยีนรู้ภายในโรงเรยีนทีมี่ความสำาคัญยิ่งต่อการ
จัดการเรยีนรู้ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ต่างๆของนักเรียน
เพราะเป็นแหล่งการเรยีนรู้ท่ีอำานวยความสะดวก จัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นใหน้ักเรียนเกิดการเรยีนรู้  ศึกษาค้นคว้า
แสวงหาคำาตอบ และสร้างองค์ความรูด้้วยตนเองได้ 
ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและจดุเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
ท่ีเน้นใหส่้งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา
เพ่ือการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตและใช้เวลาอยา่งสรา้งสรรค์  ผู้เรียนสามารถเรยีนรู้ได้ทุกเวลา
แสวงหาคำาตอบและสร้างองค์ความรูด้้วยตนเองเช่น การทำางาน โครงงาน รายงาน ช้ินงาน  การปฏิบัติจริง
โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา  ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้ เช่น
การพัฒนาห้องสมุด  จัดบรรยากาศใหน้่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ดังน้ันโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
จึงได้ดำาเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพ่ือสร้างนิสัยรักการอา่น  เพ่ือเป็นการพฒันา
ปรับปรุงแหล่งการเรยีนรู้ภายในโรงเรยีนทีเ่อ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนใ
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นทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ
ซ่ึงห้องสมุดมีชีวิตเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นใหบุ้คลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรบัปรุงห้องสมุด
จัดบรรยากาศและดำาเนินกิจกรรมต่างๆท่ีอำานวยความสะดวกต่อการใช้บริการของนกัเรียน
ส่งเสริมการเรยีนรู้ในทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู้ของนักเรียน และเพ่ือให้ครูนักเรียน
มีแหล่งเรียนรู้สำาหรับศึกษาค้นคว้าหาความรูด้้วยตนเองมีความสุขและเกิดนิสัยรักการอา่นมากข้ึน

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือส่งเสริมการเรยีนการสอนในโรงเรยีนใหมี้ประสิทธิภาพด้านการอ่านมากข้ึน
2.2 เพ่ือให้ครูนักเรียนมีแหล่งการเรยีนเพ่ือศึกษาค้นคว้าหาความรู้
2.3 เพ่ือกระตุ้นและช้ีนำานักเรียนใหเ้กิดความสนใจและมีนิสัยรักการอา่น
2.4 เพ่ือจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึง่เป็นการพฒันาความสนใจ
และสามารถปรบัตัวเข้ากับสังคมได้

3. เป้าหมาย
          3.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรยีนบา้นเขาตะเภาทอง ท่ีเข้าใช้บริการหอ้งสมุด
ครูและบุคลากร  จำานวน   43 คน   นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จำานวน 612 คน
          3.2 เชิงคุณภาพ 

ครูและนักเรียนเห็นความสำาคัญของการหาข้อมูลและการใช้บริการของห้องสมุดและมีวิธี
ท่ีหลากหลาย และสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

4 . กิจกรรมท่ีดำาเนินการ 12 กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
1.จัดหาทรพัยากรสารสนเทศ
2. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการค้นคว้า
ความรูจ้ากหอ้งสมุด
3. กิจกรรมบันทึกการอา่น
4. กิจกรรมฟัง พูด อ่าน เขียน
5. กิจกรรมค้นคว้าทางอนิเตอร์เน็ต
6. คำาถามความรูพั้ฒนาทักษะความคิด
7. กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน
8.กิจกรรมพ่ีสอนน้องอ่าน
9. กิจกรรมเปิดพจนานกุรม
10. กิจกรรมบรรณารกัษ์รุ่นเยาว์

กลุ่มงานห้องสมุด/กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

5. ปฏิทินการดำาเนินงาน

ท่ี กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้ปฏิบัติงาน
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1.

2.

3.

จัดทำาโครงการและขออนุมัติกำาหนดแผนปฏิบัติการ
มอบหมายภารกิจสำาหรับคณะทำางาน
ดำาเนินการตามแผนทีก่ำาหนดไว้ประเมินผลและสรุปรายงานผล

1. การอนมัุติโครงการ
2. การมอบหมายงาน/ภารกิจ
3. ความสามารถในการดำาเนินงาน
4.
ผลสำาเร็จของการดำาเนินงานตามข้ันตอนท่ีปฏิบัติอยู่ในแผน
5. ผลสำาเร็จตามแผนงานทีก่ำาหนด
6. ร่องรอย การสรปุ รายงาน

พ.ย. 2563

พ.ย. 2563
 
ธ.ค. 2563
- ก.ย. 2564

 

กลุ่มงานห้องสมุด/กลุ่มงานบร
ิ หารงานวิชาการ

6. งบประมาณ
กิจกรรม งบประมาณ

1. จัดหาทรพัยากรสารสนเทศ
2. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการค้นคว้า
ความรูจ้ากหอ้งสมุด                                       3.
กิจกรรมบันทึกการอา่น                               4.
กิจกรรมฟัง พูด อ่าน เขียน                          5.
กิจกรรมค้นคว้าทางอนิเตอร์เน็ต                    6.
คำาถามความรูพั้ฒนาทักษะความคิด                7.
กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน
8.กิจกรรมพ่ีสอนน้องอ่าน                                9.
กิจกรรมเปิดพจนานกุรม
10. กิจกรรมบรรณารกัษ์รุ่นเยาว์

45,000
1,000

-
-
-
-
-

3,000
1,000

-
- 

รวมเงิน 50,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้
7. ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
          7.1 ร้อยละ 90 ของนักเรียน มีนิสัยรักการอา่น สามารถแสวงหาความรูจ้ากแหลง่ต่างๆ
                ได้อย่างหลากหลาย
          7.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียน สามารถนำาความรูท่ี้ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ชีวิตประจำาวันได้
          7.3 ร้อยละ 90 ของนักเรียน เข้าใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา
 
8. การประเมินผล
          8.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
          8.2 ประเมินช้ินงาน
          8.3 แบบสำารวจความพึงพอใจ
          8.4 แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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          9.1 นักเรียนสามารถแสวงหาความรู ้นำาความรูท่ี้ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ในชีวิตประจำาวันได้
          9.2  นักเรียนสามารถทำางานร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข

                                                              ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน)
                                                                 ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                              ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง)
                                                                 ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                      ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                  ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
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ชื่อโครงการ โครงการนกัธุรกิจน้อยมีคุณธรรม
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
2. หลักการและเหตุผล

วัยรุ่น เป็นวัยแหง่การเปล่ียนผา่นจากชีวิตท่ีดำารงอยู่ในความดูแลของพ่อแม่
ผู้ปกครองสู่การแสวงหาเปา้หมายในการดำารงอยู่ของตนเอง มองหาส่ิงท่ีตนช่ืนชอบ อยากจะเป็น
และพยายามทดลองทำา ส่ิงต่าง ๆ เพ่ือแสดงถึงความเป็นตัวตนของตนเองท่ีจะยืนอยู่ในโลก สังคม และชุมชน
ให้ตนเป็นในแบบท่ีตนช่ืนชอบนั้น หลายครัง้จะมีพฤติกรรมแปลก ๆ
การเลยีนแบบความประพฤติปฏิบัติท่ีเบ่ียงเบนไปจากความคาดหวังของครอบครัว ชุมชน สังคมปกติท่ัวไป
จนอาจถึงระดับท่ีเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพตนเอง และสังคมรอบข้าง  การปรบัทิศทางความคิด
แนวทางการใช้เวลา และใช้ชีวิตเข้าสู่กระแสการมีงานทำา  จะเป็นการสรา้งคุณค่าให้กับตัวเด็กเอง สังคม
และประเทศชาติ

การทำางาน  และการมีรายได้ท่ีจะแลกเปล่ียนปจัจัยท่ีจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตได้อย่างเพียงพอ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปของสังคม
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ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายข้ันพ้ืนฐานของมนษุย์ปกติท่ัวไปทุกคน
และเป็นเป้าหมายข้ันต่ำาในการพฒันาของทุกประเทศ
นอกจากแนวทางดังกล่าวที่ดำาเนินการใหกั้บเด็กในระบบการศึกษาแลว้นั้น
ท้ังภาครฐัและเอกชนยังได้พัฒนานโยบายมาตรการ กลไกอ่ืน ๆ ข้ึนมาสนบัสนุน ท่ีสนับสนุนเก้ือกูล
การสง่เสริมทักษะการงานอาชีพ  ความเข้มแข็งในการประกอบการของผู้ประกอบการรายย่อย
และผู้ประกอบการใหม่ให้เติบโตย่ังยืน

โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  จึงได้จัดทำาโครงการนกัธุรกิจน้อยมีคุณธรรมข้ึน
เพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมของนักเรียนสูก่ารประกอบอาชีพต่อไป

2.  วัตถุประสงค์
1. พัฒนาหลักสูตร/สร้างแนวคิดใหม่ในการปลกูฝังนักเรียนด้านทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพอิสระ
2.

เพ่ือพัฒนาครใูห้มีความรู ้ความเข้าใจและสามารถจดัการเรยีนรู้ให้นักเรียนมีประสบการณ์ด้านอาชีพให้ครูและนัก
เรียน โดยการปลกูฝังคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กัน
          3.
พัฒนาขีดความสามารถในการสรา้งสรรค์ผลงานของครูและนักเรียน  โดยรว่มมือกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชนใ
นการสรา้งทรพัย์สินทางปญัญาให้กับประเทศชาติ  
3. เป้าหมาย

1. ด้านปริมาณ
นักเรียนกลุม่สนใจ ท่ีต้ังใจ ใฝ่เรียนรู้การงานอาชีพ และมีแนวคิดอยากเป็นผู้ประกอบการ

2. ด้านคุณภาพ
นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตท่ีพอเพียง ได้รับการฝกึทักษะอาชีพ  สามารถไปประกอบเป็นอาชีพได้

4. วิธีดำาเนินการ/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
     1.  จัดทำาโครงการ /เสนออนุมัติ

2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
3.ประชุมคณะครู
4.ดำาเนินการตามโครงการ
5.นิเทศ กำากับ ติดตาม
6.ประเมินผล
7.สรุปรายงานผล

ต.ค. 63
ต.ค. 63
พ.ย.63

พ.ย.63-ก.ย.64
พ.ย.63-ก.ย.64

ก.ย.64
ก.ย.64

นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน
นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน

5. กิจกรรม/ระยะเวลา

กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นวางแผน

ขั้นดำาเนินการ

ข้ันประเมินผล

6.  งบประมาณ
งบประมาณ      -     บาท

7. การติดตามประเมินผล
       1.  จากแบบสอบถาม
       2.  จากผลงานนกัเรียน
       3.  แบบประเมินความพึงพอใจ

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.

มีหลักสูตรท่ีครูสามารถนำาไปจดัการเรยีนรู้ให้นักเรียนใหมี้คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. นักเรียนรู้จักคิด และ

ได้รับการบม่เพาะการเป็นนักธุรกิจน้อยท่ีมีคุณธรรมก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงของงคมโลกและสามารถสร้ างงา
นได้อย่างสรา้งสรรค์  สร้างทรพัย์สินทางปญัญาให้กับชาติเพ่ิมข้ึน

3. ผลงานด้านอาชีพของนักเรียนมีความหลากหลายและมีการยกระดับคุณภาพ  

                                                             ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                  (นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน)
                                                               ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                  (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                           หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                           หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ
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                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                    (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                            ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการโรงเรยีนคำาสอนของพ่อ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิธนันท์  เครือคำา
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

คำาพ่อสอน คือพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแกพ่สกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะในยามท่ีบ้านเมืองต้อง
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เผชิญกับวิกฤติก็ล้วนแต่เป็น “คำาพ่อสอน” ท่ีลูกหลานไทย ควรพิจารณาน้อมนำามาปฏิบัติ ให้เป็นเครื่องเตือนใจ
และครองสติ ให้อยู่ในศีลธรรมดีงาม ยังเป็นด่ังแสงเทียนสอ่งนำาทางสู่ ความสว่างไสว น
าพาชีวิตคนไทยให้สุขอันประเสริฐ ในยามทีอ่บายมุขเต็มเมือง คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เหล้า เบียร์ บุหรี่
เป็นปัญหาท่ีส่งกระทบ ต่อการพัฒนาคุณภาพพลเมืองของชาติเป็นอยา่งยิ่ง นับว่าโอกาสของผูใ้หญ่แล้วท่ีจะได้
ร่วมแรงรว่มใจ ปกป้อง และสร้างภูมิคุ้มกันใหเ้ยาวชนของชาติได้มีโอกาสเติบโตเป็นพลเมือง ดีมีศีลธรรม
โดยนอ้มนำาคำาพ่อสอนเป็นแสงเทียนนำาทาง ให้คนไทยได้พบกับความสุข อันประเสริฐตามเหตุปัจจัยของแต่ละคน

โครงการโรงเรยีนคำาพ่อสอน คือโครงการท่ีน้อมนำาพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มาสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือป้องกันแกไ้ขปญัหาเหล้า บุหรี่ใน นักเรียน
ผู้ปกครอง โดยความเห็นชอบและสนับสนุนของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)
สำานักงานเครอืข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำานักงานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) และ
เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข โดยใช้หลักบูรณาการใหส้อดคล้องตามวิถีชีวิตของโรงเรียน โดยนอ้มนำาหลัก บวร
ตามหลักการพัฒนาของพระองค์เป็นกรอบในการปฏิบัติตลอดปีการศึกษา

ซ่ึง บวร (บ้าน วัด โรงเรยีน) เป็นโครงสรา้งความสมัพันธ์ของสังคมไทยซ่ึงมีมาช้านาน
เป็นพ้ืนฐานของการพฒันาใหเ้กิดความดีงามท้ังส่ิงแวดล้อม และพฤติกรรม  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
จึงได้จัดทำาโครงการโรงเรยีนคำาพ่อสอนข้ึน
เพ่ือส่งเสริมและสร้างภูมิคุ้มกันใหเ้ยาวชนของชาติได้มีโอกาสเติบโตเป็นพลเมืองดีมีศีลธรรม

2.  วัตถุประสงค์
1. น้อมนำากระแสพระราชดำารัส และพระบรมราโชวาท

“คำาพ่อสอน”สู่ภาคปฏิบัติเพ่ือป้องกันแกไ้ขปญัหาเหล้า บุหรี่ พัฒนาเยาวชน
และลดอัตราการออกจากการเรยีนกลางคัน ด้วยแนวทางบรูณาการ บนพ้ืนฐานวิถีโรงเรยีน

2. เป็นต้นแบบโรงเรยีน ท่ีสามารถมมีาตรการปอ้งกันแกไ้ขปญัหาเหล้า บุหรี่ ส่ิงเสพติด
พัฒนาเยาวชนและลดอตัราการออกจากการเรยีนกลางคันได้อย่างต่อเน่ืองได้ด้วยคำาพ่อสอน

3. เป้าหมาย
1.  ด้านปริมาณ

นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมทุกคน
2.  ด้านคุณภาพ

นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตท่ีพอเพียง สามารถปอ้งกันแกไ้ขปญัหาเหล้า บุหรี่ ส่ิงเสพติด
และลดอัตราการออกจากการเรยีนกลางคันได้

4. วิธีดำาเนินการ/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
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     1.  จัดทำาโครงการ /เสนออนุมัติ
2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
3.ประชุมคณะครู
4.ดำาเนินการตามโครงการ
5.นิเทศ กำากับ ติดตาม
6.ประเมินผล
7.สรุปรายงานผล

ต.ค. 63
ต.ค. 63
พ.ย.63

พ.ย.63 -ก.ย.64
พ.ย.63 -ก.ย.64

ก.ย.64
ก.ย.64

นางนิธนันท์  เครือคำา
นางนิธนันท์  เครือคำา

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางนิธนันท์  เครือคำา

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางนิธนันท์  เครือคำา

5. กิจกรรม/ระยะเวลา

กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นวางแผน
ขั้นดำาเนินการ
ข้ันประเมินผล

6.  งบประมาณ
งบประมาณ      -      บาท

7. การติดตามประเมินผล
       1.  จากแบบสอบถาม
       2.  จากผลงานนกัเรียน
       3.  แบบประเมินความพึงพอใจ

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนใหมี้คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. มีมาตรการปอ้งกันแกไ้ขปญัหาเหล้า บุหรี่ ส่ิงเสพติด

พัฒนาเยาวชนและลดอตัราการออกจากการเรยีนกลางคันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                                             ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                     (นางนิธนันท์  เครือคำา)
                                                              ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                  (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                           หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ
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        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                           หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                    (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                            ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการเปิดรั้วโรงเรยีน
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวนัสนันท์ สอนสมนึก  นายธนา สำารวมจิตร
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
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ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรยีนการสอนสำาหรับนักเรียนในศตวรรษที ่ 21

นักเรียนต้องมีความสามารถในการเรยีนรู้และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
มีความสามารถในการสือ่สารและการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของข้อมูลและเหตุผล
การใช้ทักษะชีวิตท่ีถูกต้อง สามารถค้นหาความรูใ้หม่ ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยอีย่างชาญฉลาด ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้
จึงเป็นหนา้ที่ครูและโรงเรียนทีต้่องจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียนอยา่งชัดเจน เป็นรูปธรรมเร่ืองการเรยีนรู้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ คิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศ
เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ท่ีคุณภาพ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสงัคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนเปน็กระบวนการท่ีสำาคัญท่ีสุด ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
เพ่ือเสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนทีเ่ข้ารับการศึกษา มีลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรต้องการ
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม
และมีการบรูณาการระหว่างกลุ่มสาระฯ และมุ่งเน้นใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ
สามารถหาคำาตอบและหาความรู้ ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง
จึงจะทำาให้การจัดการเรยีนการสอนบรรลผุลตามจุดมุ่งหมาย
ท่ีต้องการและสามารถพัฒนานกัเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรท่ีกำาหนดไว้
กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นถึงความความสำาคัญในการสง่เสริมและพัฒนาการจดัการเรยีนการสอนใหมี้ประสิทธ
ิ ภาพ โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน
และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีนทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู้ให้สูงข้ึน

ดังน้ัน
โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมในฐานะหน่วยงานด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตระหนกัถึงความสำาคัญของการพัฒนาคุ
ณภาพการศึกษาของเยาวชนในความรบัผิดชอบ จึงเร่ิมดำาเนินโครงการเปิดรั้วโรงเรยีน  ข้ึนเป็นประจำา ทุกปี
โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงผลงานของครูและนักเรียน การสาธิต การฝกึอาชีพต่าง ๆ ของครูนักเรียน
วิทยากร และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภายใต้ความรว่มมือของภาคเอกชน
ภาคประชาชนและภาครฐับาลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาของครูและนักเรียนเม่ือส้ินปีการศึกษา
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนการเรยีนรู้ ฝึกทักษะทางวิชาการ และอาชีพ

จากประสบการณ์จริง
          3. เพ่ือสร้างโอกาสใหส้ถาบนัการศึกษา ชุมชนท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและพัฒนา
โรงเรยีน

4. เพ่ือประกาศความสำาเร็จในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรยีนของโรงเรยีนสูส่าธารณชน

3. กลุ่มเป้าหมาย
           1. ด้านปริมาณ
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                 ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน Best  practice  นำาเสนอในงานนทิรรศการทางวิชาการของโรงเรยีน
           2. ด้านคุณภาพ
                  ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจดันิทรรศการรอ้ยละ  80
4. ขั้นตอนการดำาเนินงาน/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าห
มาย

ขั้นวางแผน
    - ประสานงานทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู้
จัดเตรียมผลงาน Best  practice
    -
ประชุมปรึกษาหารอืวางแผนการจดันิทรรศการ

ครูทุกคนและตัวแทนนกัเรียนประชุมวางแผนการด
ำ เนินงาน

ร้อยล
ะ 100

 ขั้นดำาเนินการ
   -  ประสานหน่วยงานต่าง ๆ
   -
เชิญโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการร่วมแข่งขันและร
่ วมงานนทิรรศการ
    - จัดนิทรรศการ

ครูและนักเรียนทกุคนเข้าร่วมการจดันิทรรศการต
ามท่ีได้รับมอบหมาย

ร้อยล
ะ 100

ข้ันประเมินผล
-  จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถาม ร้อยล

ะ 30

5. กิจกรรม/ระยะเวลา

กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผน

ขั้นดำาเนินการ

ข้ันประเมินผล
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6.  รายละเอียดกิจกรรมการดำาเนินการและงบประมาณท่ีใช้
เงินงบประมาณ 25,000 บาท  (งบประมาณจากเงินเรยีนฟรี  15  ปี
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

กิจกรรม รายละเอียด
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม

1.
นำาเสนอโครงการ
2. จัดนิทรรศการ
3. สรุป

รวม

10,000
-

10,000

15,000
-

15,000

25,000
-

25,000

ครูทุกคน

ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

 7. วิธีการประเมิน

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ แบบสอบถาม แบบสำารวจ

8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.  ครูได้รับการพัฒนาใหมี้ความสามารถในการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน

เป็นสำาคัญ

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นายธนา   สำารวมจิตร)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ
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                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                    (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
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                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิธนันท์  เครือคำา และ นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสภาพศีลธรรมในกลุ่มเยาวชนได้เส่ือมถอยลงไปมากซ่ึงเป็นผลมาจากความเจรญิเติบโตของเทคโนโลยีและ
การแผข่ยายของ อารยธรรมตะวันตก ทำาให้เกิดปัญหา สังคม ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหา ยาเสพติด
 ปัญหาครอบครัว  ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย การแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ
เหล่านี้ไม่สามารถทำาให้ประสพผลสำาเร็จอยา่งยั่งยืนได้ 
ถ้าปราศจากการพฒันาศีลธรรมจรรยาใหแ้ก่เยาวชนทีจ่ะเติบโต   ไปเป็นคนดีของสังคม
ซ่ึงผู้ปกครองและชุมชนจำาเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องให้การสนบัสนุนส่งเสริม ร่วมมือ พัฒนารว่มกัน
              โรงเรยีนวิถีพุทธ
เป็นโครงการทีส่่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนได้ศึกษาหลักธรรมคำาสอนในพระพุทธศาสนาและแนวทางปฏิบัติตนให
้ เป็นพุทธมามกะท่ีดี  ทำาให้มีหลักในการดำาเนินชีวิตท่ีถูกต้อง ส่งผลให้ปัญหาต่าง ๆ ลดน้อยลง
ทางโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม ซ่ึงเป็นโรงเรยีนดีประจำาตำาบลโนนเจรญิ จึงเห็นควรใหเ้ยาวชนในโรงเรยีนและผู้
ปกครองได้เรียนรู้หลักธรรมและนำามาปฏิบัติเพ่ือให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ในครอบครัวได้อย่างมีความสุข 
และช่วยพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน
2. วัตถุประสงค์

1.   เพ่ือนำาหลักไตรสิขามาบรูณาการกบัหลักสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระ
2.

เพ่ือจัดสภาพทุกด้านของโรงเรยีนใหเ้ป็นไปตามหลักพุทธธรรมอย่างบรูณาการตามลกัษณะปัญญาวุฒิธรรม 4
ประการ

3.  เพ่ือฝึกฝนนักเรียนใหรู้้จักหน้าที่ ความเป็นพลเมืองดี และสนับสนุนใหป้ระพฤติปฏิบัติ
ตามศาสนา

4. 
เพ่ือให้นักเรียนและชุมชนสามารถดำารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุขและช่วยพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน

3. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ

1) นักเรียนโรงเรยีนโนเจรญิพิทยาคม จำานวน  612  คน
2) ผู้ปกครองของนักเรียนในเขตบรกิารทัง้  3  ตำาบล

2. เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนและผู้ปกครองเกิดการเรยีนรู้หลักไตรสิกขา
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2) จัดสภาพของ โรงเรยีนใหเ้ป็นไปตามหลักพุทธธรรมอย่างบรูณาการตามลกัษณะ
ปัญญาวุฒิธรรม 4 ประการ

3) นักเรียนและผู้ปกครองเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติท่ีดี
และสามารถดำารงชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีความสุข

4) นักเรียนและผู้ปกครองมีความรูค้วามสามารถ  และประสบการณ์เต็มศักยภาพของบุคคล
5) มีทักษะในการแสวงหาความรู้

4. วิธีดำาเนินการ
ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ
1 แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน พฤศจิกายน 63 ผู้อำานวยการโรงเรยีน
2 ประสานงานกบัหัวหนา้ทุกกลุ่มสาระ พฤศจิกายน 63 นางนิธนันท์  เครือคำา และ

นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
3 ดำาเนินกิจกรรม

3.1 ด้านปลกูฝังศรัทธาเสรมิสร้างปญัญาในพระพุทธศ
าสนา
1)  จัดห้องศาสนศึกษาศีลคุณากรให้เป็นศูนย์
บริหารงานโรงเรยีนวิถีพุทธ
2)  จัดการเรยีนการสอนทกุกลุ่มสาระโดยใช้
หลักไตรสิกขามาบรูณาการจดัการเรยีนรู้
3)  นักเรียน
ร่วมกิจกรรมในวันสำาคัญทางศาสนาทีวั่ดในเขตบริการ
3 ตำาบล
4)   นักเรียนทกุคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
วันสำาคัญทางศาสนารว่มกับชุมชน
5)
จัดป้ายนิเทศวันสำาคัญทางศาสนาและประกวดป้ายนิเ
ทศ
6)   เทศนาธรรมท่ีห้องจริยธรรม หอประชุมเล็ก
ห้องโสตฯ
7)  จัดเสียงตามสายในโรงเรยีนและชุมชนบริการ
8) เข้าค่ายคุณธรรมจรยิธรรม
9) จัดทำา Web  Side  พุทธศาสนา
10)   คลินิกธรรม
- ให้คำาปรึกษา
- สนทนาธรรม

ตลอดปีการศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษ
า

ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ
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11) สวดมนต์ภาวนาหรือทำาสมาธิก่อนเรียน
12) จัดทำาแผ่นพับพุทธสุภาษิตคำากลอน
13) รณรงค์และสนับสนุนใหน้ักเรียนทกุคน
สอบธรรมะก้าวหน้าและแข่งขันตอบ
ปัญหาธรรมะ/พูดสุนทรพจน์
14) สวดมนต์สรภัญญะทุกระดับและประกวด
สวดมนต์หมู่
15) เทศนาธรรมหน้าเสาธง
16)
ส่งเสริมและสนับสนุนการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
17) ต้นไม้พุทธภาษิตและพุทธภาษิตคำากลอน
18) ประกวดวาดภาพพุทธประวัติ / ชาดก
19) หนึ่งคนหน่ึงสัจจะ
20) ธารน้ำาใจไหลสู่เด็กพิการ
21) กินอยูอ่ย่างมีสติ
22)โรงเรยีนปลอดสารเสพติด
23) สำานึกดีชีวีมีสุข
3.2 ร่วมมือกับผู้ปกครอง
วัดและชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและชุมชน
1)  ร่วมกิจกรรมสำาคัญทางศาสนา
2)  ทำาบุญตักบาตรและเล้ียงพระเน่ืองในวัน
ข้ึนปีใหม่และวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรยีน
3) นักเรียนทกุคนร่วมมือกับชุมชน วัด
ของตนเองเพ่ือพัฒนา
ตามความเหมาะสม
4)  ชุมชนสัมพันธ์
5)  สายใยสายสมัพันธ์บ้านและโรงเรยีน
6)  ครูพระสอนศีลธรรม
7)  จัดทำาป้ายพทุธสุภาษิตเผยแพร่ท่ีวัดบริการทัง้ 
3  ตำาบล
8) เข้าค่ายคุณธรรมจรยิธรรม
9) ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพุทธมามกะท่ีดี
10)  ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
11)  ปราชญท้์องถ่ิน
12)  เผยแพร่ Web  Side พุทธศาสนา
13) ปลูกป่าเพ่ืออนุรักษ์

ตลอดปีการศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. งบประมาณ
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จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ
ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ค่าสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์และเอกสารประกอบการดำา เนินงาน

4,000 - 4,000

2. วัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 1,000 - 1,000
รวม 5,000 - 5,000

ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามประเมินผล
ตัวบ่งช้ีความสำาเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ

1. นักเรียนและผู้ปกครองเกิดการเรยีนรู้หลักไตรสิกขา
2. นักเรียนและผู้ปกครองเป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีเจตคติท่ีดี และ
สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีความสุข
3. นักเรียนและผู้ปกครองมีความรูค้วามสามารถ 
และประสบการณ์เต็มศักยภาพของบุคคล

- สอบถาม

- สอบถาม

- สอบถาม

- แบบทดสอบ

- แบบสอบถาม

- แบบรายงานโครงการ

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 ทำาให้นักเรียน เกิดความสนใจใฝ่หาความรูใ้นพระพุทธศาสนา  สามารถนำาหลักธรรม

ของพุทธศาสนามาใช้เป็นหลักในการดำาเนินชีวิต ทำาให้สังคมน่าอยู่ยิ่งข้ึน
7.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำาหนด
7.3 นักเรียนและผู้ปกครองสามารถดำาเนินชีวิตท่ีถูกต้อง

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นางนิธนันท์  เครือคำา)                                       (นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
      (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ                             หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
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(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนา  สำารวจจิตร  นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมได้จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นเพ่ือการพัฒนาคนใหเ้ป็นมนุษย์ท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังค
รบท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เป็นผู้มีความรูแ้ละคุณธรรม มีจริยธรรม
วัฒนธรรมในการดำารงชีวิตสามารถอยูร่่วมกับผู้อ่ืนได้ จึงจำาเป็นอยา่งยิ่งท่ีทุกภาคสว่นทีมี่ส่วนเก่ียวข้อง
ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนประสานความสมัพันธ์กัน เพ่ือร่วมมือกันในการพฒันาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม
จริยธรรมท่ีดีงามและสามารถปฏิบัติตนเองถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยูร่่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข
โรงเรยีนจึงได้จัดโครงการนีข้ึ้นมาเพ่ือตอบสนองนโยบายของภาครฐั
และสอดคล้องกับการจดัการศึกษาของโรงเรยีนปจัจุบันเพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว
โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมจึงได้จัดทำาโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ของโรงเรียนโนนเจรญิพิทยาคมข้ึน
2. วัตถุประสงค์
     1. เพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ
ของทางโรงเรยีน เพ่ือเป็นแนวทางในการนำาไปปฏิบัติร่วมกัน
     2. เพ่ือให้สถานศึกษามีการประสานความสมัพันธ์ระหว่างผูป้กครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอ่ืน ๆ
อย่างเหมาะสมและท่ัวถึงในการพัฒนาการศึกษา
3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ
     1.ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ทุกคนได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ
ของทางโรงเรยีนได้ ได้อย่างทัว่ถึงและมีความรูสึ้กท่ีดีต่อโรงเรียนในการสรา้งความสมัพันธ์ซ่ึงกันและกัน
3.2 ด้านคุณภาพ
     1.ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ทุกคนได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ
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ของทางโรงเรยีนได้ อย่างทัว่ถึง
4. วิธีการดำาเนินการ / ปฏิทินการดำาเนินการ

กิจกรรมดำาเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เม.
ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1.ประชุมปรึกษาผู้เก่ียวข้อง
2. เขียนโครงการ
3. ขออนุมัติโครงการ
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
    - ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
    - ประชาสัมพันธ์การศึกษา
5. สรุปผล ประเมินผล
    รายงานผู้เก่ียวข้อง

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  5,000 บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน 1,000 - 1,000
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 2,000 - 2,000

รวม 3,000 - 3,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การวัดผล ประเมินผล
1. สอบถาม
2. สังเกต
3. ประเมินผล

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรยีนสามารถจดักิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.

ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ได้รับทราบถึงระเบียบการต่างของโรงเรยีนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทัง้ในด้านสังคม
อารมณ์ และจิตใจ มีความรู ้ความคิด รู้จักการแกปั้ญหา มีทักษะในการดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
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                                                           ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นายธนา  สำารวมจิตร)
                                                               ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                           ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์)
                                                               ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                      ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                  ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
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ชื่อโครงการ โครงการ TO BE NUMBER 1  DANCECISE
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนา  สำารวมจิตร,นางสาววรัญญา ปุราสะกัง, นายธีรภัทร์  วัจนา

นางสาวเขมสติา ตำารารัมย์, นางสาวอญัชนา เกตพันธ์,
นางสาวปนดัดา ว่องไว, นางสาวบษุบา

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ต้ังแต่ปี 2542 เป็นต้นมา
สภาพปัญหายาเสพติดเปล่ียนแปลงไปจากทีเ่ป็นอยูใ่นอดีตอย่างสิน้เชิงจากเดิมท่ี “เฮโรอีน ”
เป็นปัญหาสำาคัญท่ีตำารวจต้องเร่งปราบปรามให้ส้ินซาก กลายเป็น “ยาบ้า” หรือสารเมทแอมเฟตามีน
ท่ีกำาลังระบาดต้ังแต่ระดับครอบครัว โรงเรยีน ชุมชน สังคมและประเทศ
จากข้อมูลการสำารวจพบว่ามีเยาวชนจำานวนกว่า 6 แสนคน หลงเข้าสู่วังวนของ ยาบ้า
และจากสถิตินักโทษเด็ดขาดของกรมราชทัณฑ์ท่ีถูกจำาคุกอยู่ตามทัณฑสถานทัว่ประเทศ สำารวจ ณ วันท่ี 31
ธันวาคม 2543 มีจำานวนรวมทัง้ส้ิน 137,344 คน ในจำานวนนี้เป็นนักโทษคดียาเสพติดเกินกว่าครึ่ง คือประมาณ
87,966 คน คิดเป็นร้อยละ 64.05 และในจำานวนนักโทษเด็ดขาด คดียาเสพติดเหล่านี้มีจำานวนมากถึง 27,499
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.26
ของนักโทษคดียาเสพติดท่ีต้องโทษในคดีเสพหรือครอบครองและท้ังเสพและครอบครอง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเปน็อยา่งยิ่ง
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เพราะมีจำานวนถึง 21 ล้านคน
และเป็นกลุ่มท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนีย้ังถือเป็นกลุ่มท่ีเส่ียงต่อการติดยาเสพติดสูง
เน่ืองจากเป็นวัยท่ีต้องการเรยีนรู้ในสิง่ต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ท่ีดีพอ
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รวมท้ังต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท้ังร่างกายและจติใจ จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณ
รงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ซ่ึงปัจจุบันได้ใช้ช่ือเพ่ือให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ TO BE NUMBER
ONE
เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดภายในประเทศให้ดำาเนินไปด้วยความเรยีบรอ้ยและมีประสิทธิภาพ
โดยความรว่มมือและรวมพลังจากภาครฐัและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำานึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือองค์กรใดองค์
กรหน่ึง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรง
ร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินท่ีจะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเรว็ โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นก
ารรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลกั คือ วัยรุ่นและเยาวชน
โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด
การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางจติให้แก่เยาวชนในชุมชน จัดระบบการบำาบัดรักษารองรบัภายใต้โครงการ
“ใครติดยา ยกมือข้ึน” ท้ังน้ีเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลบัมาเสพซ้ำา
ตลอดจนการสรา้งเครอืข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE
เพ่ือร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปญัหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมส่ิงท่ีดีให้กับชีวิต
เพ่ือให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึง่โดยไม่ต้องพ่ึงยาเสพติด ดังพระราชดำารัสในวโรกาส
การแถลงข่าวเปดิตัวโครงการ “TO BE NUMBER ONE” เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2545 ณ
ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข ความว่า “กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE
จะเบนความสนใจจากการหาความสขุช่ัวครัง้ช่ัวคราวจากยาเสพติด อยากใหโ้ครงการนีส้ำาเร็จด้วยดี
แต่จะทำาคนเดียวไม่ได้ จึงขอความร่วมมือจากทกุคน  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
ได้เล็งเห็นความสำาคัญของโครงการจงึได้มีการจัดต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE ข้ึนมาต้ังแต่ปีการศึกษา
2562 เป็นต้นมา และส่งเสริมให้มีกิจกรรม  TO BE NUMBER ONE DANCECISE
เพ่ือสร้างความแข็งแรงของรา่งกาย ทักษะการเคล่ือนไหว และพัฒนาผู้เรียนใหมี้ความสุข อารมณ์ดี
ห่างไกลจากอบายมขุทุกชนดิ

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจติใจในกลุม่เยาวชนไม่ให้ยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนใหเ้ป็นคนรุน่ใหม่ท่ีเช่ือม่ันและภาคภูมิใจในตนเอง
3. เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนบัสนุนของสังคม
4. เพ่ือสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม
5. เพ่ือเผยแพร่ความรูเ้ก่ียวกบัการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนท่ัวไป

3. กลุ่มเป้าหมาย
           1. ด้านปริมาณ

นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมจำานวน 612 คน
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           2.  ด้านคุณภาพ
             นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดทุกชนดิ

และมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันท่ีดี

4. ขั้นตอนการดำาเนินงาน/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย

ขั้นวางแผน
    -
ประชุมปรึกษาหารอืวางแผนการจดักิจกรรม

ครูท่ีรับผิดชอบประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ร้อยละ
100

ขั้นดำาเนินการ
   - ประสาน
   - จัดกิจกรรมตามท่ีได้รับวางแผน

ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
100

ขั้นประเมินผล
-  จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 30

5. กิจกรรม/ระยะเวลา

กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผน

ขั้นดำาเนินการ

ข้ันประเมินผล

6.  รายละเอียดกิจกรรมการดำาเนินการและงบประมาณท่ีใช้
เงินงบประมาณ 10,000 บาท
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กิจกรรม รายละเอียด
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม

1.
นำาเสนอโครงการ
2. วัสดุอุปกรณ์
3. สรุป

รวม

-
-
-

-
-
-

10,000
-

10,000

10,000
-

10,000

นายธนา
สำารวมจิตร

ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

 7. วิธีการประเมิน

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ แบบสอบถาม แบบสำารวจ

8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
  ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดทุกชนดิ
สามารถปอ้งกันตนเองจากส่ิงท่ีเป็นภัย ไม่ว่าจะเป็นสื่อล่อแหลม และอบายมุขต่างๆ
และสามารถดูแลรา่งกายของตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันท่ีดีได้

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายธนา  สำารวมจิตร)                                       (นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายธีรภัทร์  วัจนา)                                       (นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
       (นายเทอดศักด์ิ ชาญประโคน)                           (นางสาวอญัชนา  เกตุพันธ์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
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ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
       (นางสาวปนดัดา  ว่องไว)                                      (นางสาวบษุบา  พชรบัณฑิตวงศ์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                          ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
      (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ                             หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการปจัฉิมนิเทศ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง  นางสาวอญัชนา เกตุพันธ์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ปีการศึกษา 2563  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จะได้ศึกษาสำาเร็จ
ซ่ึงเป็นจบหลักสูตรช่วงช้ันและการก้าวสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน
จึงเห็นสมควรในการจดักิจกรรมเพ่ือแสดงความภาคภูมิใจกบันักเรียนทีส่ำาเร็จการศึกษา



211

และจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความพรอ้มในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใหกั้บนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6
ประกอบกับการจดักิจกรรมอำาลาอาลยัใหกั้บนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
รวมถึงเป็นการสรา้งสมัพันธภาพทีดี่ระหว่างนักเรียน รุ่นพ่ี รุ่นน้องคณาจารย ์และโรงเรียนต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ท่ีกำาลังจะสำาเร็จการศึกษา
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจในตนเองและภูมิใจในสถาบนั
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความผูกพันต่อคณาจารย ์ต่อเพ่ือน และนักเรียนรุ่นพ่ีรุ่นน้อง

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ     
     คณะครูและนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที  3 และ 6 ทุกคนเข้าร่วมโครงการ
3.2 เชิงคุณภาพ

นักเรียนมีความพร้อมท้ังทางด้านร่างกายและจติใจก่อนท่ีจะจบการศึกษาและตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและส
ถาบัน

4. วิธีการดำาเนินงาน

ลำาดับ กิจกรรมท่ีจัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ตุลาคม 63 นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง

2 ประชุมวางแผนจดักิจกรรม พฤศจิกายน 63
นางสาววรัญญา  ปุราสะกังและครู
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6

3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน พฤศจิกายน 63 นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง
4 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มีนาคม 64 นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง
5 ประเมินผลสรุปโครงการ มีนาคม 64 นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง

5. ขั้นตอนและแผนการดำาเนินงาน
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผนงาน (P)
1. ประชุมคณะทำางาน
ขั้นดำาเนินการ (D)
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
3. ดำาเนินการตามแผน
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ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. สรุปผลและจัดทำารายงาน
ขั้นปรบัปรุงตามผลการประเมิน
(A)
1. ประชุมสรุปโครงการ
6. งบประมาณ

จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  8,000 บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน 4,000 - 4,000
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 4,000 - 4,000

รวม 8,000 - 8,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

7. ตัวชี้วัดความสำาเร็จโครงการ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3
และปีท่ี 6 เข้าร่วมโครงการรอ้ยละ 100
2. ผู้ปกครองนักเรียน
และคณาจารยเ์ข้าร่วมโครงการรอ้ยละ
50

นักเรียนทีส่ำาเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจ
และรักในสถาบนัการศึกษาของตน

จัดโครงการได้ตามระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้ในแผนฯ ใช้ภายในงบประมาณท่ีกำาหนดไว้ในแผนฯ

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน
2. นักเรียนมีการเตรยีมตัวสู่การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน
3. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอำาลา และแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์

ทำาให้เกิดความผูกพันกับโรงเรียนต่อไปหลังสำาเร็จการศึกษา

                                                              ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง)
                                                                 ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
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ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางสาวอญัชนา เกตุพันธ์)
                                                                 ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                      ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                  ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการค่ายพฒันาผู้เรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนา  สำารวมจิตร นางสกัุญญา เกาะสูงเนิน
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

กิจกรรมต่าง ๆ
ท่ีจัดข้ึนตามความถนดัและความประสงค์ของผู้เรียนภายใต้ความเห็นชอบและสนับสนุนจากคณะครู
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และผู้บริหารของโรงเรยีน  โดยไม่ใช้คะแนนเป็นเกณฑ์ในการตัดสินนอกจากเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือส่งเสริม สร้าง และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนใหเ้ห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการเรยีนรู้ระหว่างกนั
มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์
1.

เพ่ือส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยเรียนรู้อยู่ร่วมกันและการทำางานเป็นทีม
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิง่ท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวางแผนการทำางาน ฝึกการทำางานร่วมกับผู้อ่ืนและดำาเนินการจนสำาเร็จได้
4. เพ่ือให้นักเรียนทำางานตามศักยภาพของตนเองอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน

และภูมิใจในผลงานของตนเอง

 3. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
       นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100

2. เชิงคุณภาพ

นักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรูห้ลากหลายพัฒนาตนเองได้จนสามารถนำามาปรั
บใช้กับการเรยีน การดำาเนินชีวิตประจำาวันท่ีเป็นรูปธรรม และผ่านการประเมิน                   คิดเป็นร้อยละ
100

4. ขั้นตอนการดำาเนินการ

กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำาโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบ้ริหารโรงเรยีน ต.ค. 63 นายธนา  สำารวมจิตร
2.
จัดทำาคำาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงานตามโครงก
าร

ต.ค. 63 นายธนา  สำารวมจิตร

3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำาเนินงาน 28 ต.ค.63 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
4. ดำาเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มิ.ย. 63 - มี.ค. 64 ครูผู้สอน/

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

5. ประเมินผล มี.ค. 64 ครูผู้สอน/
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
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6. รายงานผลและสรปุผลการดำาเนินงาน มี.ค. 64 นายธนา  สำารวมจิตร/
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

5.  รายละเอียดกิจกรรมการดำาเนินการและงบประมาณท่ีใช้
เงินงบประมาณ 51,670  บาท

(จากโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการ) จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ค่าสื่อ
อุปกรณ์และเอกสารประกอบการดำา เนินงาน

-
51,670 51,670

2. วัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง -
รวม - 51,670 51,670

ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้
6. การประเมินผล / เคร่ืองมือ

ตัวบ่งชี้สภาพความสำาเร็จ
วิธีการประเม
ิ น

เคร่ืองมือท่ีใช้

-
ร้อยละของนักเรียนทีมี่คุณภาพอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินม
ี คุณภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

1.
การตรวจสมดุคู่มือกิ
จกรรมชุมนุม
2.
สังเกตการเข้าร่วมกิ
จกรรม
3. การสอบถาม
4.
การปฏิบัติกิจกรรม

1. สมุดชุมนุม
2.เกณฑ์การประเมินผล
3.เกณฑ์การประเมินคุณภาพผู้เร
ี ยนตามมาตรฐาน
4.
แบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจ

7.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับการสง่เสริมประชาธิปไตย  มีวินัย เคารพข้อบังคับของสังคมและการทำางานเป็นทีม
2. นักเรียนมีความซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิง่ท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. นักเรียนรู้จักวางแผนการทำางาน ฝึกการทำางานร่วมกับผู้อ่ืนและดำาเนินการจนสำาเร็จ
4. นักเรียนทำางานตามศักยภาพของตนเองอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน

ของตนเอง

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นายธนา  สำารวมจิตร)
                                                              ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
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                            ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน)
                                                              ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการแนะแนวในสถานศึกษา
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
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                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนา  สำารวจจิตร  นางสกัุญญา  เกาะสูงเนิน
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เพ่ือให้นักเรียนทกุคนได้รับการพัฒนาอยา่งเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบงัคับ พ.ศ.2545 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จึงให้มีกิจกรรมแนะแนวข้ึน
เน่ืองจากกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมท่ีมีความสำาคัญและจำาเป็น ท่ีจะต้องทำาควบคู่ไปการจดัการศึกษา

ในปกีารศึกษาท่ีผ่านมา พบว่านักเรียนสว่นใหญ่ยังขาดความรูค้วามเข้าใจ
และยังไม่เห็นความสำาคัญของการศึกษาต่อ ยังไม่รู้ว่าตนเองชอบ หรืออยากเรยีนสาขาใด อยากประกอบอาชีพใด
ท้ังน้ีเน่ืองจากสาเหตุหลายประการ เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัวขาดแคลนทนุทรพัย์
ความสนใจใฝใ่จในด้านการเรียนของนกัเรียนเอง และความไม่รู้ว่าตนเองชอบด้านใดหรอืมีความถนดัด้านใด
ซ่ึงถ้าไมแ่ก้ไขปญัหาเหล่านี้แล้วอาจทำาให้นักเรียนมีระดับการศึกษาต่ำา ไม่สามารถออกไปแข่งขันในสงัคม
หรือประกอบอาชีพท่ีดี และเป็นปัญหาขาดแคลนทรพัยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพในระดับประเทศได้

การแกไ้ขปญัหาดังกล่าว จึงต้องพัฒนาใหน้ักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจ
และเห็นความสำาคัญของการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเอง
รู้จักความชอบและความถนัดของตนเอง เพ่ือช่วยสง่เสริม ให้ความช่วยเหลือนักเรียนใหไ้ด้รับความสุข
รู้จักการพ่ึงตนเอง การแกไ้ขปญัหา การพัฒนาตนโดยใช้สติปัญญาเพ่ือให้เกิดความสำาเร็จตามศักยภาพของตนเอง
และนำาพาตนเองไปสู่เส้นทางชีวิตท่ีเหมาะสม ดำารงตนอย่างมีคุณค่า
เป็นประโยชนแ์ก่สังคมและประเทศชาติอย่างแทจ้ริงท้ัง

เพ่ือสนองนโยบายดังกล่าวโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
จึงได้จัดทำาโครงการแนะแนวการศึกษาของโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมข้ึน

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ความประพฤติ เศรษฐกิจและอาชีพ
2. เพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการแนะแนว เช่น การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ

แก้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการศึกษา
2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนทัง้ในด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู ้ความคิด

รู้จักการแกปั้ญหา มีทักษะในการดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ
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1. นักเรียน ม.3 เม่ือจบการศึกษาแลว้ เข้าศึกษาต่อในสายสามญัหรือสายอาชีพ ร้อยละ 80
2. นักเรียน ม.6 เม่ือจบการศึกษาแลว้ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษารอ้ยละ 80

3.2 ด้านคุณภาพ
โรงเรยีนมีข้อมูลสารสนเทศด้านการแนะแนวทีมี่ประสิทธิภาพ เพ่ือบริการแกน่ักเรียน

4. วิธีการดำาเนินการ / ปฏิทินการดำาเนินการ

กิจกรรมดำาเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เม.
ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1.ประชุมปรึกษาผู้เก่ียวข้อง
2. เขียนโครงการ
3. ขออนุมัติโครงการ
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
    - แนะแนวสญัจร
    - ทัศนศึกษา ดูงาน
    - ประชาสัมพันธ์การศึกษา
5. สรุปผล ประเมินผล
    รายงานผู้เก่ียวข้อง

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  7,000 บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน 4,000 - 4,000
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 3,000 - 3,000

รวม 7,000 - 7,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การวัดผล ประเมินผล
1. สอบถาม
2. สังเกต
3. ประเมินผล

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรยีนสามารถจดักิจกรรมในงานแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาผู้เรียนทัง้ในด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ มีความรู ้ความคิด
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รู้จักการแกปั้ญหา มีทักษะในการดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

                                                           ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นายธนา  สำารวมจิตร)
                                                               ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                           ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นางสกัุญญา เกาะสูงเนิน)
                                                               ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                      ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                  ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแหง่ชาติ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน 1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม
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ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป
็ นไทย
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพด
ำ รงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง  นายกรีฑาพล  แสนคำา
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

วันท่ี 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ และ วันท่ี 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยมคีวามเห็นว่า
การจัดการเรยีนการสอนแต่เพียงภายในหอ้งเรียนมักมีข้อจำากัดเร่ืองและทรัพยากร
และสถานท่ีในการสง่เสริมทักษะการเรียนรู้แก่ผู้เรียน กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย
จึงตระหนักถึงการจดัการเรยีนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะท่ีหลากหลาย
มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ค้นคว้าหาความรู ้มีคุณธรรมจรยิธรรมและรู้รักษ์ภาษาไทย

ดังน้ัน กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  จึงได้จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่
และวันภาษาไทยแหง่ชาติ”
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูแ้ละให้กับนักเรียนเก่ียวกบัประวัติความเป็นมาและผลงานของสุนทรภู่กวีเอกของโลก
และให้นักเรียนได้ช่วยกนัอนรุักษ์และใช้ภาษาไทยใหถู้กต้องต่อไป
2. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสุนทรภู่ กวีเอกของโลก
2. เพ่ือเผยแพร่ผลงานอันเป็นมรดกของชาติ ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมด้านภาษา
3. เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรยีนตระหนักในคุณค่าเหน็ความสำาคัญ และได้ความรูใ้นด้านภาษาไทย
4. เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม และความสามารถการใช้ภาษาไทยใหถู้กต้อง
5. เพ่ือให้นักเรียนร่วมมือกันทะนุบำารุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยใหค้งอยู่ตลอดไป

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม   ร้อยละ 80  ข้ึนไปเข้าร่วมกิจกรรม
         3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนทกุคนได้เรียนรู้ร่วมกิจกรรมและส่งเสริมทักษะในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย
2. นักเรียนเรยีนรู้ประวัติและผลงานวรรณกรรมของกวี เอกสุนทรภู่

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ



221

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ พฤษภาคม 64 นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
นายกรีฑาพล  แสนคำา2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน มิถุนายน 64

3. ประชุมคณะทำางาน มิถุนายน 64
4. ดำาเนินงานตามโครงการ กรกฎาคม 64
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม กรกฎาคม 64
6. ประเมินผล กรกฎาคม 64
7. สรุปและรายงานผล สิงหาคม 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  10,000 บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน 3,500 - 3,500
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 6,500 - 6,500

รวม 10,000 - 10,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1 นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่วมกิจกรรม 1.  แบบบันทึกกิจกรรม

2.
แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

1 นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่วมกิจกรรม

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

1.  แบบประเมินความพึงพอใจ 2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนทกุคนได้เรียนรู้ร่วมจากกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย
7.2 นักเรียนเรยีนรู้ประวัติและผลงานวรรณกรรมของกวี เอกสุนทรภู่

                                                              ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นางสาววรัญญา ปุราสะกัง)
                                                                 ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                              ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นายกรีฑาพล  แสนคำา)
                                                                 ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
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          ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                       (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                             หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

                                                           ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                             หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                    ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                      (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                             ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
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สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์ นางลำาจวน สีพะรัง
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

กิจกรรมวันสำาคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เน้นการปลกูฝังให้นักเรียนรู้จัก
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สำาคัญของชาติและภมิูใจในความเป็นไทย
สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น และเปน็การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ซึ่งกิจกรรมวันสำาคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนไดรู้้ความหมายและความสำาคัญของวันสำาคัญเพือ่ให้นักเร
ี ยนทกุคนมสี่วนรว่มในการจัดกิจกรรม
สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนไดแ้สดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแมแ่ละครบูาอาจารย ์  กล้าแสดงออก
และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนไดค้วามรู้และมีความสนุกสนาน
เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือ และทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนรว่มในกิจกรรมด้วยกัน
โรงเรยีนจึงได้จัดทำาโครงการนี้ขึ้น
2. ความหมายและขอบข่าย

วันสำาคัญคือวันท่ีมีความสำาคัญของประชาชนชาวไทยทัง้ในทางพระพุทธศาสนาและทางจติใจ
และเป็นวันสำาคัญท่ียึดถือวันมาเป็นประจำาทุกปี  ประกอบด้วยวันสำาคัญต่าง ๆ ดังน้ี
     1. วันมาฆบชูา
2. วันวิสาขบชูา

       3. วันอาสาฬหบชูาและวันเข้าพรรษา
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสำาคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำาคัญต่างๆ
3.2 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน
3.3 เพ่ือให้ชุมชน โรงเรยีน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีสำาคัญของท้องถ่ิน
3.4 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ

4. เป้าหมาย
4.1 โรงเรยีนจัดกิจกรรมวันสำาคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วม
4.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำาคัญต่างๆ
4.3 ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน
4.4 โรงเรยีนมีการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมให้กับนักเรียนทกุคน โดยการสวดมนต์

วันศุกร์และรับการอบรมการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม
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5.  กิจกรรมและการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ พ.ย. 63

กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ พ.ค. 64
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน พ.ค. 64
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี

4.1 วันมาฆบชูา ก.พ. 64
4.2 วันวิสาขบชูา พ.ค. 64
4.3 วันอาสาฬหบชูาและวันเข้าพรรษา ก.ค.64

5 ติดตามประเมินผล ก.พ. 64
6 สรุปรายงานผล มี.ค.64

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ท่ี กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมา

ณ รวม
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม

1 ประชุมช้ีแจงโครงการ - - - - - -
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏ

ิ บัติ
- - - - - -

3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน - - - - - -
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ

ดังนี้
4.1 วันมาฆบชูา - - 500 500 - 500
4.2 วันวิสาขบชูา - - 500 500 - 500
4.3 วันอาสาฬหบชูาและวันเข้าพรรษา - - 4,000 4,000 - 4,000

5 ติดตามประเมินผล - - - - - -
6 สรุปรายงานผล - - - - - -
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้
7. การติดตามและประเมินผล

ตัวช้ีวัดสภาพความสำาเร็จ วิธีการติดตามและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้
7.1 นักเรียนเห็นความสำาคัญ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำาคัญต่างๆ
7.2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน
7.3 เพ่ือให้ชุมชน โรงเรยีน วัด
มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีสำาคั
ญของท้องถ่ิน
7.4 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี
ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ

1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. สังเกต
3. ประเมินโครงการ

1. แบบสอบถาม
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. แบบประเมินโครงการ
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
            8.1 โรงเรยีนจัดกิจกรรมวันสำาคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วม

8.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำาคัญต่างๆ
8.3 ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน
8.4 โรงเรยีนมีการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมให้กับนักเรียนทกุคน โดยการสวดมนต์ วันศุกร์และรับ

                การอบรมการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
     (นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์)                                         (นางลำาจวน  สีพะรัง)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
      (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
  หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
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ชื่อโครงการ โครงการมารยาทไทยในโรงเรยีน
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์ นางสาวรติยา  บุญราช
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ชาติไทย มีเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ  ท้ังทางด้านมารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย  ในฐานะท่ีโรงเรยีนเป็นสถานศึกษา
จึงควรปลูกฝังให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจและสืบทอดส่ิงท่ีดีงามเหล่านั้นเพ่ือรักษาความเป็นเอกลักษณ์ท่ีดีของชาต
ิ ต่อไป
      มารยาทไทย
เป็นระเบียบแบบแผนแห่งการประพฤติปฏิบัติแบบไทยท่ีบรรพบุรุษของเราได้พิจารณากำาหนดข้ึนและดัดแปลงแก
้ ไขสบืทอดกันมา กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
เล็งเห็นความสำาคัญของมารยาทไทยจงึได้จัดทำาโครงการประกวดมารยาทไทย  มารยาทงาม
โดยมีการจัดกิจกรรม   ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ้ ข้ึนมาโดยใช้ช่ือกิจกรรมว่า “มารยาทนัน้สำาคัญไฉน”
และกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  มารยาทงาม
เพ่ือเป็นการใหน้ักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามมารยาทไทยท่ีถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไ
ทย เป็นเอกลักษณ์ของชาติและนักเรียนสามารถนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวันได้อย่างงดงาม  ถูกต้อง
และเหมาะสมกับความเป็นไทยใหค้งอยู่สืบไป

2. วัตถุประสงค์
1. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาททีดี่  สุภาพ  เรียบรอ้ย
2. นักเรียนทกุคนมีจิตสำานึกและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
3. นักเรียนอยูร่่วมกับผู้อ่ืนในสงัคมได้อย่างมีความสุข
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4. นักเรียนได้เรียนรู้มารยาทตามแบบแผนทีถู่กต้อง  สวยงาม  เป็นการรักษาเอกลักษณ์  วัฒนธรรม
ท่ีดีของชาติและมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน

3. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้เรียนกจิกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้

ข้ึนมาโดยใช้ช่ือกิจกรรมว่า “มารยาทนัน้สำาคัญไฉน”
2) นักเรียนทกุคน ร่วมกิจกรรมประกวดมารยาทไทย
2. เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 90 ได้เรียนกจิกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้

ข้ึนมาโดยใช้ช่ือกิจกรรมว่า “มารยาทนัน้สำาคัญไฉน”
2) นักเรียนร้อยละ 95  สามารถปฏิบัติมารยาทไทยได้ถูกต้องและงดงาม

4. ขั้นตอนและกระบวนการดำาเนินงาน
1. ประชุมครูในกลุ่มสาระ  ระดมความคิด  ปรึกษาและวางแผนการดำาเนินการ
2. แต่งต้ังคณะกรรมเพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรม
3. กำาหนดแผน/แนวทางการดำาเนินกิจกรรม  สู่การปฏิบัติ
4. ดำาเนินการตามแผน/กิจกรรม
5. จัดการเรยีนการสอน  การฝกึซ้อมท่าที่ใช้ในการประกวดมารยาท
6. ประชาสัมพันธ์การดำาเนินกิจกรรมต่างๆทางเว็ปไซด์โรงเรยีนและส่ือต่าง ๆ
7. สรุปและประเมินผลการดำาเนินงาน
8. รายงานผลการดำาเนินงาน
9. ปรับ  ประยุกต์  เพ่ือการพัฒนากิจกรรมและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนใหดี้ยิ่งข้ึน

5. การดำาเนินกิจกรรม
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ้ “มารยาทนัน้สำาคัญไฉน”

ข้ันตอนและการดำาเนินงาน
1. ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม “มารยาทนัน้สำาคัญไฉน” เก่ียวกบัการปฏิบัติตนเป็นผู้มี

มารยาททีดี่ในการแสดงความเคารพ  การสนทนาและการแต่งกาย
2. นักเรียนดูตัวอยา่งจากรูปภาพ  วีดีทัศน์  และการสาธิตจากครแูละตัวแทนนกัเรียน ในเรือ่ง

มารยาทต่าง ๆ ท่ีควรปฏิบัติ
3. นักเรียนแบง่กลุ่มเพ่ือทำาการฝกึปฏิบัติ
4. นักเรียนนำาเสนอโดยการสาธิตทีละกลุ่มเก่ียวกบัการปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ีมีมารยาททีดี่
5. นักเรียนช่วยกนัประเมินผลพร้อมกับเลือกกลุ่มท่ีปฏิบัติได้ถูกต้อง  สวยงาม
6. ครูมอบรางวัลให้นักเรียนเพ่ือเสริมกำาลังใจในการต้ังใจฝึกปฏิบัติกิจกรรม
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ท่ี กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมา

ณ รวม
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม

1 ประชุมช้ีแจงโครงการ - - - - - -
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏ

ิ บัติ
- - - - - -

3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน - - - - - -
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมรู้

“มารยาทนัน้สำาคัญไฉน”
- - 2,000 2,000 2,000

5 ติดตามประเมินผล - - - - - -
6 สรุปรายงานผล - - - - - -

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
            1. นักเรียนมีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม  และสามารถดำารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
      2.
นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด/แข่งขันต้ังแต่ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและนอกเขตข้ึนไป
      3. นักเรียนมีความรกัและหวงแหน เห็นคุณค่าของขนบธรรมเนยีม ประเพณีวัฒนธรรมความเป็นไทย
     4. นักเรียนมีความจงรกัภักดีต่อชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นางสาวรติยา  บุญราช)                                       (นางสาวเขมสติา
ตำารารัมย์)         นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม      ครู
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
      (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ                             หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ
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ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
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ชื่อโครงการ โครงการโรงเรยีนคุณธรรม  สพฐ.
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 193
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานบคุคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนพรตัน์  จรูญประโคน และ นายมติรชัย  สิงห์วงศ์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1.  ท่ีมา ความสำาคัญ หลักการและเหตุผล
  โครงการโรงเรยีนคุณธรรมเป็นโครงการสบืพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
9  ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่ 10
ซ่ึงผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ดำาเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตรช์าติเก่ียวกบัเร่ืองคุณธรรม
โดยรว่มกับคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในฐานะเปน็ผู้รับผิดชอบการจดัการศึกษาสำาหรับเยาวชนเพ่ือให้เย
าวชนทุกคนมีความรูค้วามสามารถ เป็นคนดีเป็นคนเก่งและมีความสุข
เก่ียวเนือ่งกับศาสตร์พระราชาซึง่ครอบคลุมเอกลักษณ์ของชาติ เช่น อ่อนนอ้มถ่อมตน การเป็นสุภาพชน
ขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย์สุจริตซ่ึงเป็นคุณงามความดีของคนไทยท่ีบรรพชนไทยได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา
ศาสตรพ์ระราชาใหข้้อคิดการประพฤติปฏิบัติตนไว้ว่า อย่าคบคนด้วยฐานะ
คบคนด้วยความดีมีมิตรภาพมีความรกัความผูกพันและให้มีความกตัญญูต่อบิดามารดาผูมี้พระคุณ ประเทศชาติ
และพระมหากษัตริย์ ถ้าทุกคนปฏิบัติตามศาสตร์ของพระราชาแลว้ก็จะเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ
ประเทศก็จะมีแต่คนดี ทำาให้ประเทศเจริญก้าวหน้า



236

รวมท้ังน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำาวัน
ในการพฒันาตนองและครอบครัวเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันท่ีม่ันคงในการดำาเนินชีวิตอย่างมีความสุข ปฏิบัติตนเป็นคนดี
คิดดี พูดดี ทำาดี ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินัยและมีความสามัคคีซ่ึงกันและกัน
เพ่ือร่วมพัฒนาประเทศชาติ บ้านเมืองให้เจรญิก้าวหน้าเปน็ปึกแผ่นม่ันคงตลอดไป
เป็นไปตามกระแสพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที9่ ท่ีว่า“ให้ครูรักเด็ก
เด็กรักครู””สอนให้เด็กมีน้ำาใจต่อเพ่ือนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง
และให้เด็กท่ีเรียนเก่งช่วยสอนเพ่ือนท่ีเรียนช้ากว่า”
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำาร่วมกันเพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่ 10
จึงมีพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาเพ่ือสานต่อพระราชปณิธานที่เป็นพระราชกระแสรับส่ังดังกล่าว ว่า
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานใหแ้ก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง-
มีคุณธรรม, มีงานทำา-มีอาชีพ, เป็นพลเมืองดี

เพ่ือเป็นการสบืสานศาสตรพ์ระราชาสนองพระราชกระแสรับส่ังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที ่9 และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่10
โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมจึงได้จัดโครงการโรงเรยีนคุณธรรมตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ.ข้ึน
2.  วัตถุประสงค์

1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมความพอเพียง กตัญญู ซ่ือสัตย์สุจริต ความรบัผิดชอบ
และอุดมการณ์คุณธรรมให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการ

2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการดำาเนินชีวิตและประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม
3.  เป้าหมาย

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ
        1) นักเรียนทกุห้อง อย่างน้อยห้องละ 3 คน เข้าร่วมเป็นนักเรียนแกนนำา

                2) มีการขยายผลสูน่ักเรียนทกุคน (ครบ 100 %)
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

                  1)  นักเรียนทกุคนมีความรูค้วามเข้าใจถึงศาสตร์พระราชาและความเป็นมาของโครงการ
        2) ผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนทกุคน มีคุณธรรมความพอเพียง กตัญญู ซ่ือสัตย์สุจริต

รับผิดชอบและมีอุดมการณ์คุณธรรม มีความพึงพอใจในการทำาความดีและและสร้างเครอืข่ายองค์กรคุณธรรมได้
4.  ขั้นตอนและวิธีการดำาเนินงาน

การดำาเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1.  ประชุมเพ่ือปรึกษาหาแนวทางการจดัทำาโครงการ 25 พ.ค. 2564 นางลำายง  เครือคำา
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 28 พ.ค. 2564 ผู้รับผิดชอบโครงการ
3. ประชุมบุคลากรฯ
และคัดเลือกนักเรียนครแูกนนำาโรงเรยีนคุณธรรมและโรงเรียนสจุริต

1 - 5
มิ.ย. 2564

ครูและบุคลากรฯ
ทุกคน

4. แต่งต้ังคณะทำางานและผู้รับผิดชอบกิจกรรม 15 มิ.ย. 2564 ผู้อำานวยการโรงเรยีน
5. ดำาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม
    อบรมนักเรียนแกนนำา

16 มิ.ย. 2564 นางลำายง  เครือคำา
และคณะ

6. ทำากิจกรรมนำาเสนอโครงงานคุณธรรม  27-29
ส.ค.2564

ครูแกนนำา/นักเรียน
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7. ประเมินผลโครงการและรายงาน 10 ก.ย.2564 กลุ่มบริหารงานบคุคล

5. งบประมาณ
ใช้งบอุดหนุนวิชาการ   3,000   บาท  จำาแนกรายการดังนี้

1. ค่าป้ายโครงการ 500   บาท
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,500   บาท
     - โฟมกาว 2 หน้า  ม้วนใหญ่                     2    ม้วน
     - กระดาษกาวสองหน้าบาง ขนาดกว้าง  1.5 ซม.                3    ม้วน
     - กระดาษดับเบ้ิล A ชนิด 100 แกรม จำานวน                 1   รีม
     - กระดาษขาว 120 แกรม ปริ้นรูป จำานวน                 1   รีม

          - กระดาษสีเหลืองครีม (สีด้าน ไม่มัน ใช้ทำาปก)  150 แกรม จำานวน      1   รีม
     - แผ่นลูกฟูกแผ่นใหญ่ทำาป้ายโครงงาน แผ่นละ 60 บาท   จำานวน        18 แผ่น

        รวม 3,000  บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การประเมินผล/เคร่ืองมือ
ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ

-นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑ์ฯ
-
บุคลากรและนักเรียนได้ทราบความกา้วหน้าในการพฒันางาน
- รายงานการพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการ

- ทดสอบ

- สอบถาม

- สอบถาม

- แบบทดสอบ
- เคร่ืองมือประเมินจากต้นสังกัด
- แบบสอบถาม

- แบบรายงานโครงการ

7. ระยะเวลา
เดือนสิงหาคม – กันยายน  2564

8. สถานท่ีดำาเนินงาน
    โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

9. ผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
1.  ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
2.  นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนใหมี้คุณธรรม

จริยธรรมตามแนวทางโรงเรยีนคุณธรรม
2.  ผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรยีนและนักเรียนเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดี  มีคุณธรรมความพอเพียง

กตัญญู ซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบและมีอุดมการณ์คุณธรรม
มีความพึงพอใจในการทำาความดีและและสร้างเครอืข่ายองค์กรคุณธรรมได้อย่างเหมาะสม
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ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
      (นายนพรตัน์  จรูญประโคน)                                         (นายมติรชัย
สิงห์วงศ์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
      (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ                             หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ชื่อโครงการ โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา“โรงเรยีนสจุริต” (กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน)
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 193
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานบคุคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นายนพรตัน์  จรูญประโคน  2. นายนราวิชญ์  สีสุราช

3. นางลำายง  เครือคำา
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

จากการทีโ่รงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรยีนดีประจำาตำาบลและได้ดำาเนินการส่
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งเสริมการสร้างงานอาชีพในโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังทักษะชีวิต  ให้นักเรียนได้รู้จักคุณค่าของเวลา
พัฒนางานอาชีพตามความสนใจให้เกิดรายได้ระหว่างเรยีนนอกเหนือจากการเรยีนการสอนตามปกติ
นับเป็นการสง่เสริมทักษะพ้ืนฐานใหน้ักเรียนสามารถนำาความรูไ้ปใช้สร้างอาชีพของตนเองในอนาคตได้
ท้ังยังเป็นการสรา้งนิสัยท่ีดีให้นักเรียนโดยการสง่เสริมการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวน
การทำางานอาชีพท่ีหลากหลาย โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมจึงได้จัดโครงการส่งเสริมงานอาชีพในโรงเรียน
เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำางานอาชีพอย่างสรา้งสรรค์มีการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
สอดคล้องกับแนวนโยบายของโครงการโรงเรยีนดีประจำาตำาบลท่ีมุ่งส่งเสริมให้เกิดงานอาชีพ
การดำาเนินการสง่เสริมอาชีพในโรงเรียนจะเกิดประโยชน์แก่นักเรียน
และเป็นการเพ่ิมศักยภาพการทำางานตามขีดความสามารถของนกัเรียนในกลุม่ท่ีทำางานอาชีพต่าง
ๆให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ
อันจะเป็นการสรา้งทกัษะความเข้มแข็งให้นักเรียนได้เรียนรู้ท่ีจะอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืนต่อไปในอนาค
ต

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรูค้วามสามารถ และมีทักษะด้านอาชีพในการสรา้งงาน

สร้างรายได้เสริมช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้
2.2 เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการสรา้งงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ

2.3 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้นักเรียนสามารถนำาความรูไ้ปปรับใช้ในการดำารงชีวิต
รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม รู้จักแก้ไขปญัหาและตัดสินใจในเรือ่งต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3. เป้าหมาย
          เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียนแต่ละห้อง มีงานอาชีพอย่างน้อยห้องละ  1  อาชีพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนร้อยละ 80  ข้ึนไปท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรูเ้ร่ืองงานอาชีพ และมีผลงานท่ีเกิดจาก
การทำางานอาชีพท่ีเลือกทำากิจกรรม

4. สถานท่ีดำาเนินการ
      โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

5. วิธีการ/ขั้นตอนดำาเนินการ

การดำาเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมเพ่ือปรึกษาหาแนวทางการจดัทำาโครงการ 5 ก.ค. 2564 นางลำายง  เครือคำา
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2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 13 ส.ค. 2564 นางลำายง  เครือคำา
3. ประชุมบุคลากรฯ และคัดเลือกนักเรียนครแูกนนำา
ด้านทักษะอาชีพ

15-16
ส.ค. 2564

ครูและบุคลากรฯ
ทุกคน

4. แต่งต้ังคณะทำางานและผู้รับผิดชอบกิจกรรม 16 ส.ค. 2564 ผู้อำานวยการโรงเรยีน
5. ดำาเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมนักเรียนแกนนำา 26 ส.ค. 2564 ผู้รับผิดชอบโครงการ
6. ฝึกปฏิบัติทำางานอาชีพเป็นกลุ่ม 26-29 ส.ค.2564 ครูแกนนำา/วิทยากร
7. ประเมินผลโครงการและรายงาน 10 ก.ย.2564 กลุ่มบริหารงานบคุคล

6. ระยะเวลาดำาเนินการ
          เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 – กันยายน พ.ศ. 2564

7. งบประมาณ
ใช้งบอุดหนุนวิชาการ   3,000   บาท  จำาแนกรายการดังน้ี

1. ค่าวิทยากรทอ้งถ่ิน     600    บาท
2. ค่าอุปกรณ์ วัสดุฝึกงานอาชีพ  2,400    บาท

        รวม  3,000    บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

8. ผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
2. วิทยากรทอ้งถ่ิน

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมมีงานอาชีพหารายได้ระหว่างเรยีนอยา่งน้อย 5 อาชีพ
2. นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมมีแนวทางในการทำาอาชีพเสริมหารายได้ระหว่างเรยีน
3.

โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมมีช้ินงานทีเ่กิดจากการสง่เสริมงานอาชีพในโรงเรียนไว้จำาหน่ายและเผยแพร่แก่ผู้ท่ีสน
ใจ

                                                             ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นายนพรตัน์  จรูญประโคน)
                                                                 ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                   ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                      (นายนราวิชญ์  สีสุราช)
                                                                 ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                   ลงช่ือ                               ผู้เสนอ/เห็นชอบโครงการ
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                                                                      (นางลำายง  เครือคำา)
                                                                 ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                              ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการสง่เสริมคุณธรรมและงานอาชีพโรงเรียนดีประจำาตำาบล
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน1. พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
                                         ข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                         มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
                                         ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 193
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานบคุคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลำายง  เครือคำา
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
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....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

จากการทีโ่รงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรยีนดีประจำาตำาบลและได้ดำาเนินการส่
งเสริมการสร้างงานอาชีพในโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังทักษะชีวิต  ให้นักเรียนได้รู้จักคุณค่าของเวลา
พัฒนางานอาชีพตามความสนใจให้เกิดรายได้ระหว่างเรยีนนอกเหนือจากการเรยีนการสอนตามปกติ
นับเป็นการสง่เสริมทักษะพ้ืนฐานใหน้ักเรียนสามารถนำาความรูไ้ปใช้สร้างอาชีพของตนเองในอนาคตได้
ท้ังยังเป็นการสรา้งนิสัยท่ีดีให้นักเรียนโดยการสง่เสริมการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวน
การทำางานอาชีพท่ีหลากหลาย โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมจึงได้จัดโครงการส่งเสริมงานอาชีพในโรงเรียน
เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำางานอาชีพอย่างสรา้งสรรค์มีการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
สอดคล้องกับแนวนโยบายของโครงการโรงเรยีนดีประจำาตำาบลท่ีมุ่งส่งเสริมให้เกิดงานอาชีพ
การดำาเนินการสง่เสริมอาชีพในโรงเรียนจะเกิดประโยชน์แก่นักเรียน
และเป็นการเพ่ิมศักยภาพการทำางานตามขีดความสามารถของนกัเรียนในกลุม่ท่ีทำางานอาชีพต่าง
ๆให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ
อันจะเป็นการสรา้งทกัษะความเข้มแข็งให้นักเรียนได้เรียนรู้ท่ีจะอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืนต่อไปในอนาค
ต

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรูค้วามสามารถ และมีทักษะด้านอาชีพในการสรา้งงาน

สร้างรายได้เสริมช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้
2.2 เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการสรา้งงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ
2.3 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้นักเรียนสามารถนำาความรูไ้ปปรับใช้ในการดำารงชีวิต

รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม รู้จักแก้ไขปญัหาและตัดสินใจในเรือ่งต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 3. เป้าหมาย
          เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียนแต่ละห้อง มีงานอาชีพอย่างน้อยห้องละ  1  อาชีพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนร้อยละ 80  ข้ึนไปท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรูเ้ร่ืองงานอาชีพ และมีผลงานท่ีเกิดจาก
การทำางานอาชีพท่ีเลือกทำากิจกรรม

4. สถานท่ีดำาเนินการ
      โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

5. วิธีการ/ขั้นตอนดำาเนินการ

การดำาเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
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1. ประชุมเพ่ือปรึกษาหาแนวทางการจดัทำาโครงการ 5 ก.ค. 2564 นางลำายง  เครือคำา
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 13 ส.ค. 2564 นางลำายง  เครือคำา
3. ประชุมบุคลากรฯ และคัดเลือกนักเรียนครแูกนนำา
ด้านทักษะอาชีพ

15-16
ส.ค. 2564

ครูและบุคลากรฯ
ทุกคน

4. แต่งต้ังคณะทำางานและผู้รับผิดชอบกิจกรรม 16 ส.ค. 2564 ผู้อำานวยการโรงเรยีน
5. ดำาเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมนักเรียนแกนนำา 26 ส.ค. 2564 ผู้รับผิดชอบโครงการ
6. ฝึกปฏิบัติทำางานอาชีพเป็นกลุ่ม 26-29 ส.ค.2564 ครูแกนนำา/วิทยากร
7. ประเมินผลโครงการและรายงาน 10 ก.ย.2564 กลุ่มบริหารงานบคุคล

6. ระยะเวลาดำาเนินการ
          เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 – กันยายน พ.ศ. 2564

7. งบประมาณ
ใช้งบอุดหนุนวิชาการ   3,000   บาท  จำาแนกรายการดังน้ี

1. ค่าวิทยากรทอ้งถ่ิน     600    บาท
2. ค่าอุปกรณ์ วัสดุฝึกงานอาชีพ  2,400    บาท

        รวม  3,000    บาท
8. ผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
2. วิทยากรทอ้งถ่ิน

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมมีงานอาชีพหารายได้ระหว่างเรยีนอยา่งน้อย 5 อาชีพ
2. นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมมีแนวทางในการทำาอาชีพเสริมหารายได้ระหว่างเรยีน
3.

โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมมีช้ินงานทีเ่กิดจากการสง่เสริมงานอาชีพในโรงเรียนไว้จำาหน่ายและเผยแพร่แก่ผู้ท่ีสน
ใจ

                                                   ลงช่ือ                               ผู้เสนอ/เห็นชอบโครงการ
                                                                      (นางลำายง  เครือคำา)
                                                                 ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
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                                                              ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
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ชื่อโครงการ โครงการ ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพสำานักงานวิชาการ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม
นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

โครงการท่ี 3/64
โครงการส่งเสรมิกระบวนการบริหาร

และการจัดการ



สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที ่ 3  การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวนัสนันท์  สอนสมนึก

นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์
นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง
นางสาวปนดัดา  ว่องไว

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

กลุ่มบริหารงานวิชาการมกีารดำาเนินงานเกีย่วกบัการสง่เสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การดำาเนินงานในสำานักงานวิชาการมคีวามจำาเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และมีการซอ่มบำารุงอุปกรณ์สำานักงานหลา
ยประการและต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำานักงาน เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการทำางานใหดี้ยิ่งข้ึน

ดังน้ัน กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดทำาโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการดำาเนินงานดังกล่าว
เพ่ิมประสิทธิภาพสำานักงานวิชาการต่อไป
2. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพสำานักงานวิชาการ
2. เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการดำาเนินงานในกลุม่งานบริหารวิชาการ
3. เพ่ือซ่อมบำารุง วัสดุอุปกรณ์ ในสำานักงานวิชาการ

3.  เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ

กลุ่มบริหารงานดำาเนินการตามวัตถุประสงค์  ร้อยละ 80

         3.2 ด้านคุณภาพ
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการดำาเนินการบรรลวัุตถุประสงค์
2. สำานักงานวิชาการมคีวามพร้อมในการทำางานเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน



กิจกรรม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ พฤษภาคม 64 นางวนัสนันท์  สอนสมนึก
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน มิถุนายน 64 นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
3. ประชุมคณะทำางาน มิถุนายน 64 นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์
4. ดำาเนินงานตามโครงการ มิถุนายน 64 นางสาวปนดัดา  ว่องไว
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม มิถุนายน 64 นางวนัสนันท์  สอนสมนึก
6. ประเมินผล มิถุนายน 64 นางวนัสนันท์  สอนสมนึก
7. สรุปและรายงานผล    มิถุนายน 64 นางสาววรัญญา ปุราสะกัง

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  10,000 บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน 5,000 - 5,000
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 5,000 - 5,000

รวม 10,000 - 10,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1
การดำาเนินงานบรรลวัุตถุประสงค์
ร้อยละ 80

1.
แบบประเมินความพึงพอใจ

1 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการ

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 สำานักงานวิชาการมกีารพัฒนาและมีความพร้อมสามารถให้บริการแกผู้่เรียน
7.2  สักนักงานวิชาการมคุีณภาพและภูมิทัศน์ท่ีดี

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ           ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
       (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก) (นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์)
   ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม                        ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ           ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
       (นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง) (นางสาวปนดัดา  ว่องไว)
   ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม                        ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ           ลงช่ือ                            ผู้เห็นชอบโครงการ
       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)                                        (นางลำายง  เครือคำา)
   หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ ผู้ช่วยผูอ้ำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการจดัซ้ือและซ่อมบำารุงอุปกรณ์เทคโนโลยีฯ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน



เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัส  ใยยอง และ นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เน่ืองจากคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง ตลอดจนภาพ เคล่ือนไหว
ซ่ึงเราเรยีกในทางสือ่ว่า “ส่ือผสม (Multimedia)”
ดังน้ันจึงได้มีการนำาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรยีนการสอนใน โรงเรยีนอยา่งแพรห่ลาย
แต่จะมีจำานวนเทา่ใดนั้น ข้ึนอยูกั่บความสามารถของโรงเรยีนนั้น ๆ ท่ีจะจัดหา แต่อย่างไรกต็ามส่ิงท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ได้ในการใช้อุปกรณ์คือการชำารุด ซ่ึงคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้แตกต่างและนอกเหนือจากอปุกรณ์อ่ืนๆ
มีหลายสาเหตุท่ีทำาให้คอมพิวเตอร์ชำารุด เช่น ชำารุดจากการใช้งาน ชำารุดจากการขาดการดูแล รักษา
หรือชำารุดจากการเสือ่มสภาพ แต่ไม่ว่าจะชำารุดจากกรณีใดก็ตาม
ส่ิงท่ีจะตามมาคือค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุงซ่ึงค่อนข้างสงู
เพ่ือให้การปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนสามารถดำาเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองบนพ้ืนฐานของความพึงพอใจของทุกฝ่า
ยจึงจำาเป็นต้องมีการจัด ซ้ือ เปล่ียนอปุกรณ์ และซ่อมบำารุงเพ่ิมเติม

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เดิมท่ีใช้งานใหใ้ช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. เพ่ือปรับปรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเน่ืองแทนการจดัหาใหม่
3. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับการเรยีนการสอนและหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรยีน

3.  เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ

มีคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้งานได้มากกว่า 90%
          3.2 ด้านคุณภาพ

โรงเรยีนจะมีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยเีพ่ือใช้ในการเรยีนการสอนและการพัฒนาหนว่ยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน



กิจกรรม
งบประมาณ

รวม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการตอบแท

น
ใช้สอ

ย
วัสดุ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 งานสารสนเทศ
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน กรกฎาคม

64
งานสารสนเทศ

3. ประชุมคณะทำางาน กรกฎาคม
64

งานสารสนเทศ

4. ดำาเนินงานตามโครงการ สิงหาคม 64 งานสารสนเทศ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม สิงหาคม 64 คณะทำางาน
6. ประเมินผล สิงหาคม 64 คณะทำางาน
7. สรุปและรายงานผล กันยายน 64 นายวินัส ใยยอง

น.ส.อัญชลิตา
อัมรานนท์

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  - บาท

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1 บุคลากรภายในโรงเรยีน                        ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                (นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท)์
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                            ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                       (นายวินัส  ใยยอง)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



                                                             ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                       (นายหลกัชัย  เนรกูิล)
                                                                   หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ



สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัส  ใยยอง และ นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมนีโยบายสง่เสริมให้สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสงักัด นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication
Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการและการจดัการเรยีนการสอน
โดยได้จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ และระบบการส่ือสารโทรคมนาคม
รวมท้ังงบประมาณสนับสนุนการพฒันาบุคลากรด้าน ICT และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องมาอย่างต่อเน่ือง
การพัฒนางานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารใหเ้กิดประโยชน์ต่อการบรหิารจัดการและการจดัการเรี
ยนรู้  ดังน้ัน
เพ่ือให้การดำาเนินงานในภารกิจดังกล่าวบรรลผุลอย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบนโยบายของโรงเรียน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือให้การบรหิารจัดการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรยีนโนนเจรญิ

พิทยาคม สำาหรับสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการและการจดัการเรยีนรู้ของสถานศึกษา
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.2 เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนใหส้ถานศึกษาสามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการบรหิารและการจดัการเร
ี ยนรู้ได้ตามศักยภาพ

2.3 เพ่ือพัฒนาความรู ้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการแสวงหาความรูแ้ก่ครู
ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา

2.4 เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหลง่เรียนรู้แก่ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา

3.  เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ

มีระบบเครือข่ายการเรียนรู้และเทคโนโลยีทางการสือ่สารทีส่ามารถใช้งานได้มากกว่า 90%
          3.2 ด้านคุณภาพ

1. บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี



2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85  มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม
งบประมาณ

รวม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการตอบแ

ทน
ใช้สอ

ย
วัสดุ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 งานสารสนเทศ
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน กรกฎาคม

64
งานสารสนเทศ

3. ประชุมคณะทำางาน กรกฎาคม
64

งานสารสนเทศ

4. ดำาเนินงานตามโครงการ
   ขั้นเตรียมการ
   1) จัดทำาฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
ICT
   2) วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน
ปัญหาด้าน
การพัฒนาระบบ ICT ของโรงเรียน

สิงหาคม 64 งานสารสนเทศ

5. นิเทศ กำากับ ติดตาม สิงหาคม 64 คณะทำางาน
6. ประเมินผล สิงหาคม 64 คณะทำางาน
7. สรุปและรายงานผล กันยายน 64 นายวินัส  ใยยอง

น.ส.อัญชลิตา
อัมรานนท์

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  50,000  บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. คอมพิวเตอร์ 30,000 - 30,000
2. ระบบเทคโนโลยี 15,000 15,000
3. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 5,000 - 5,000

รวม 50,000 - 50,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1 บุคลากรภายในโรงเรยีน                        ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี



2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมมีช่องทางในการติดต่อ

ส่ือสารและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเรว็
7.2 โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมได้รับการนเิทศตามสภาพปัญหาและความต้องการ
7.3 บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายมคีวามพึงพอใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อการใช้ ICT

เพ่ือการบรหิารและการเรยีนรู้

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                (นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท)์
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                            ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                       (นายวินัส  ใยยอง)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม
นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา



เป้าหมายที ่ 3  การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิธนันท์  เครือคำา
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ  พุทธศักราช  2542  มาตรา 47
กำาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบ
บประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 48
กำาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจดัให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการป
ระกันคุณภาพภายในเปน็ส่วนหนึง่ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำาเนินการอยา่งต่อเน่ืองโดยมีการจัดท
ำ รายงานประจำาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เพ่ือนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ดังน้ันโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมจึงได้จัดโครงการนีข้ึ้น
2. วัตถุประสงค์

2.1 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรยีน
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

2.2 เพ่ือนำาผลการประเมินมาจดัทำาข้อมูลพ้ืนฐานเกีย่วกบัคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรยีน
และนำามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพฒันา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน

2.3 เพ่ือรายงานผลการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรยีนต่อหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
และสาธารณชน

2.4 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรบัการประเมินจากองค์กรภายนอก
เพ่ือนำาไปสู่การรับรองคุณภาพการศึกษา
3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนทกุคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ำาหนดอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา

        2) จัดทำารายงานผลการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาอยา่งน้อย  10 เล่ม
              3) บุคลากรในโรงเรยีนและผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85



ได้ทราบความกา้วหน้าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3.2 เชิงคุณภาพ
                1) นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
            2) บุคลากรในโรงเรยีนมีความรูค้วามเข้าใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการพัฒนา
การศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ำาหนด

4.  ขั้นตอนและวิธีการดำาเนินงาน

การดำาเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1.  ประชุมฝ่ายวิชาการเพือ่ปรึกษาหารอืการจดัทำาโครงการ ส.ค. 2563 งานประกันคุณภาพ
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ก.ย. 2563 งานประกันคุณภาพ
3. ประชุมบุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
เพ่ือสรุปผลการประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนว
ทางการประกันคุณภาพภายใน

ก.ย. 2563 ผู้อำานวยการฯ

4. แต่งต้ังคณะทำางานจัดทำารายงานประจำาปีการศึกษา 2563 ม.ค. 2564 ผู้อำานวยการฯ
5. จัดทำารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจำาปี (SAR) มี.ค. 2564 งานประกันคุณภาพ
6. ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
     - รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2563
     - วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยและแนวทางแกไ้ข
     - ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานตัวบ่งช้ีเพ่ือใช้ในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา ปี 2563
     - กำาหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2563

มี.ค. 2564 งานประกันคุณภาพ

7. รับการประเมินรอบท่ี 4 มี.ค. 2564 บุคลากรทุกฝ่าย
8. ปฏิบัติงานตามปฏิทินประกันคุณภาพภายใน พ.ค. 2563 –

ก.พ.2564
บุคลากรทุกฝ่าย

9. ประเมินผลโครงการและรายงาน มี.ค. 2564 งานประกันคุณภาพ

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ จำานวน  5,000 บาท   จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน 5,000 - 5,000



2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
รวม 5,000 - 5,000

ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การประเมินผล/เคร่ืองมือ

ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ
1. บุคลากรได้ทราบความกา้วหน้าในการพฒันางาน
2. รายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา

- สอบถาม
- สอบถาม

- แบบสอบถาม
- แบบรายงาน (SAR)

 7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท่ีกำาหนด
7.2 บุคลากรในโรงเรยีนมีความรูแ้ละมีทักษะกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
7.3 โรงเรยีนมีความพร้อมในการรบัการประเมินจากองค์กรภายนอก

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                     (นางนิธนันท์  เครือคำา)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
ชื่อโครงการ โครงการนเิทศภายใน และนิเทศข้ามกลุ่มสาระฯ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม
นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา



เป้าหมายที ่ 3  การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวนัสนันท์   สอนสมนึก
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
...........................................................................................................................................................................
...
1.  หลักการและเหตุผล

ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนใหส้อดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี ) พ.ศ. 2553  มาตรา 22
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทกุคนมีความสามารถเรยีนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพฒันา และมาตรา
23 การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ต้องเน้นความสำาคัญท้ังความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรยีนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม  ความรู้
และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอยา่งถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี 5
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 สถานศึกษานเิทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ

ภารกิจหลักของโรงเรียนโนนเจรญิพิทยาคม คือ
การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหน้ักเรียนเกิดการเรยีนรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นการเรยีนรู้ตามความต้องการ
ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข กระบวนการเรยีนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
โดยครตู้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรยีนการสอนใหม่
ซ่ึงการดำาเนินการดังกล่าวจะสำาเร็จตามเป้าหมายทีว่างไว้นั้น โรงเรยีนต้องมีกระบวนการนเิทศ
ติดตามอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ สามารถใหค้ำาแนะนำา
คำาปรึกษาหารอืและช่วยเหลือครูในการแกปั้ญหาการเรยีนการสอน
ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และวางแผนการสอนรว่มกันจนสามารถจดักิจกรรมการเรยีนการสอนใหน้ักเรียนเก
ิ ดการเรยีนรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นการเรยีนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรูแ้ละเป็นการเรยีนรู้ตลอดชีวิต

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรยีนการสอนใหน้ักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
2. ครูจัดการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ



3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการเรยีนรู้ของนักเรียน
4. เพ่ือช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจดัการเรยีนการสอน
5. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนใหเ้ข้าสู่มาตรฐานตามท่ีกำาหนด

3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นิเทศติดตามในด้านการจัดการเรยีนการสอนของคร ู จำานวน  33  คน

เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอน  33  คน ได้รับการพัฒนาและจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำาเนินการ
การดำาเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1.
2.
3.
4.

5.

ประชุมวางแผนจดัทำาโครงการ
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน
กิจกรรมการนเิทศ
- นิเทศข้ามกลุ่มสาระ
- นิเทศจากผู้บริหาร
สรุปประเมินผล

ต.ค.2563
ต.ค.2563
พ.ย.2563

ต.ค.2563 – ก.ย.2564
ต.ค.2563 – ก.ย.2564
ก.ย.2564

นางวนัสนันท์  สอนสมนึก
นางวนัสนันท์  สอนสมนึก
ฝ่ายบริหาร

คณะครูนิเทศข้ามกลุ่มสาระแบบจับคู่
ฝ่ายบริหาร/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
นางวนัสนันท์  สอนสมนึก

5. งบประมาณ/ทรัพยากรท่ีต้องการ
- ใช้ส่ือ วัสดุการศึกษา
- บุคลากร : ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย

6.  การประเมินผล / เคร่ืองมือ
- แบบนิเทศการออกแบบการเรียนการสอน
- แบบประเมินผลกิจกรรม “ห้องเรียนคุณภาพ”

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

คณะครูได้แลกเปล่ียนเรยีนรู้ พัฒนาในด้านต่างๆ และสามารถนำาไปจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงช่ือ                                       ผู้เสนอโครงการ
       ( นางวนัสนันท์  สอนสนึก )

                                                                 หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ



                                                       ลงช่ือ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ
        ( นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์ )

                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                                     ผู้อนุมัติโครงการ
         ( นายกิติศักด์ิ  ไทวะกิรติ )
ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ



ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน

เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน

รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ งานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวนัสนันท์  สอนสมนึก และนายสรุศักด์ิ  สมิดรัมย์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

การทีจ่ะพัฒนาการเรยีนการสอนใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ
พ.ศ. 2542   ได้นั้น   แหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งสำาคัญดังในมาตรา 25
กล่าวว่ารัฐต้องส่งเสริมการดำาเนินงานและจดัต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ                  ทางภาษา ห้องวิทยาศาสตรห้์องดนตรีนาฏศิลป์ ศูนย์กีฬา
ศูนย์ปราชญช์าวบ้าน  ศูนย์อินเทอร์เน็ต  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร ศูนย์สาธิตการเกษตร
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
ดังน้ันสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงจำาเป็นอยา่งยิ่งท่ีท่ีจะพัฒนาสถานทีใ่ห้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ภายในโรงเรยีน
โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรยีนรู้จากประสบการณ์จริง
ปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  จึงจำาเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องจัดทำากิจกรรมเพ่ือจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ในหอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตรเ์พ่ือให้สามารถจดัการเรยีนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียนต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีสำาหรับการสอนวิทยาศาสตร์
2. เพ่ือส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ มีส่ิงอำานวยความสะดวก พอเพียงและอยู่ในสภาพ

ใช้การได้ดี

3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ



ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม ได้รับวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม ได้ใช้วัสดุและอุปกรณ์ในหอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม ระยะเวลาดำาเนินงาน กลุ่มงาน/

กลุ่มสาระฯ
ผู้รับผิดชอบ

การเตรียม/วางแผน
- ศึกษาผลการดำาเนินกิจกรรม
ในปท่ีีผ่านมา
- ประชุมวางแผนการจดักิจกรรม

ตุลาคม 2563 วิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตรทุ์กคน

การดำาเนินงานตามแผน
- ดำาเนินงาน ดังน้ี
1.
จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีที่ต้องการใช้งาน

ปีงบประมาณ 2564 วิทยาศาสตร์ ครูสุรศักด์ิ

การติดตาม/ตรวจสอบ
  หัวหนา้กลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
ดูแลติดตามการจดักิจกรรมให้สะดวก
เรียบรอ้ย

ปีงบประมาณ 2564 วิทยาศาสตร์ ครูสุรศักด์ิ

การประเมิน/รายงานผล
- จัดทำารายการสรุปกิจกรรมส่งฝ่ายบริหาร กันยายน 2564 วิทยาศาสตร์ ครูสุรศักด์ิ

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ

ดังน้ี

ท่ี รายการ
งบประมาณ

ราคาต่อหน่วย จำานวนหน่วย เป็นเงิน
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีสำาหรับจัดกิจกรรมการเรี

ยนรู้
25,000 2 ชุด 50,000

รวมท้ังหมด 50,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ เคร่ืองมือท่ีใช้

- นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
มีอุปกรณ์เพียงพอสำาหรับการเรยีน

ภาพถ่าย
แบบสำารวจความคิดเห็น



7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. ครูและ นักเรียน ได้ใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์และสารคมีในหอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตรมี์เคร่ืองมือ อุปกรณ์และสารเคมีอย่างพอเพียงในการปฏิบัติกิจกรรม
3. ครูและบุคลากร นักเรียน มีความสนใจ เห็นความสำาคัญ และตระหนักในคุณค่าของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศมากข้ึน

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                               ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                     ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการปรบัปรุงห้องกลุ่มสาระการเรยีนรู้และจัดทำาห้องเรียนคุณภาพ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน

รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์ นางอรทยั หงษ์สอ
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 24  ด้านการจัดการเรยีนรู้
ได้กำาหนดให้สถานศึกษาจดัเน้ือหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนและให้มีการดำาเน
ิ นการฝกึทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพ่ือแก้ไขปญัหา  วิชา สังคมศึกษา
เป็นวิชาหนึ่งท่ีสำาคัญต่อการดำารงชีวิตในสังคม  กระบวนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้วิชาสังคมศึกษา
จึงเป็นสิ่งสำาคัญในการเสรมิสร้าง  พัฒนา  หล่อหลอม  ปลูกฝังให้เยาวชนทีเ่ข้ารับการศึกษา
มีลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรต้องการ  และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
เพ่ือให้เยาวชนปรบัตัวอยูใ่นสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีความสุข
การเรยีนการสอนจงึมุ่งเน้นใหผู้้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามแนวทางการจดัการเรยีนการสอนทีย่ึดนักเร
ี ยนเป็นศูนย์กลาง  มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสามารถแสวงหาความรูต่้าง ๆ
ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและมีเหตุผล และพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ
พ.ศ. 2542 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545
ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอำานาจทางการศึกษาใหท้้องถ่ินและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลั
กสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถ่ิน

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น
จึงเห็นความสำาคัญในการปรบัปรุงและพัฒนาด้านการจัดการเรยีนการสอนใหมี้คุณภาพสูงสุด
โดยดำาเนินการวางแผน ส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จัดซ้ือ



/ จัดหา ส่ือ เทคโนโลยี
และปรับปรุงห้องเรียนทีมี่ความเหมาะสมนำามาใช้ในกระบวนการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู ้ ความสามารถในการสือ่สาร การคิด การแกปั้ญหา การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต
ส่งผลให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรต่อไป
2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงข้ึน
2.2

เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการจดัการเรยีนการสอนสง่เสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง
รักการเรยีนรู้  และพัฒนาตนเองจากส่ือ  เทคโนโลยีต่างๆ

2.3 เพ่ือให้ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีส่ือ
นวัตกรรมท่ีดีในการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน

3.   เป้าหมาย
3.1  เชิงปริมาณ

1) ผู้เรียนทกุคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงข้ึน
2) ผู้เรียนทกุคนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง รักการเรยีนรู้ มีส่ือ เทคโนโลยี เพ่ือใช้

ในการพฒันาตนเองเพ่ิมข้ึน
3) ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีส่ือใช้ในการจัดการเรยีนการสอน

3.2  เชิงคุณภาพ
1) ผู้เรียนทกุคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ร้อยละ 80
2) ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีส่ือใช้ในการจัดการเรยีนการสอน

ร้อยละ 90

4.  ขั้นตอนและวิธีการการดำาเนินงาน
การดำาเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมเพ่ือปรึกษาหารอืการจดัทำาโครงการ
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
3. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
4. สำารวจความต้องการ การใช้ส่ือ วัสดุอุปกรณ์
5. จัดซ้ือส่ือ วัสดุอุปกรณ์
6. ประเมินผลโครงการ/รายงาน

ตุลาคม 63
พฤศจิกายน 63
พฤศจิกายน 63
พฤศจิกายน 63
พฤศจิกายน 63
กันยายน 64

นางสาวเขมสติา
ตำารารัมย์/นางอรทยั หงส์สอ
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาฯ

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  50,000  บาท

6. การประเมินผล / เคร่ืองมือ
ตัวบ่งช้ีความสำาเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ



- ผู้เรียนทกุคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีสูงข้ึน

- ทดสอบ -  แบบทดสอบวัดผลประเมินผลของแต่ละระดับช้ัน

- ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีส่ือ
วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรยีนการสอน

- สอบถาม -  แบบสอบถาม

7.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สูงข้ึน
2) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง  รักการเรยีนรู้

และพัฒนาตนเองจากส่ือ  เทคโนโลยีต่างๆ
 3) เพ่ือให้ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีส่ือ

วัสดุอุปกรณ์ท่ีดีในการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                               (นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์)
                                                               ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                               ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นางอรทยั หงษ์สอ)
                                                               ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการซอ่มบำารุงเคร่ืองดนตรีและจัดซ้ือชุดนาฏศิลป์
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน

รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะประกอบด้วยวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
ซ่ึงเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางจินตนาการ  มีสุนทรยีภาพทางอารมณ์ การฝกึทักษะทางศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์
นอกจากผูเ้รียนจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีสมาธิแล้วยังสามารถนำาความรูไ้ปใช้ในการศึกษา
ต่อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูข้ึน หรือนำาความรูไ้ปประกอบอาชีพได้  อีกท้ังการศึกษา
ในวิชาศิลปะยังเป็นการสบืสานวัฒนธรรมท่ีเป็นมรดกของชาติไทยให้มีความยัง่ยืนสืบไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้นักเรียนได้มีการเตรยีมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมการรูเ้ก่ียวกบัดนตรี-นาฏศิลป์

            2. จัดทำาและจัดซ้ือส่ือการสอนท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาวิชา
     3.  สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน

3.  เป้าหมาย



3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนทกุคนมีผลงานจากการเรยีนดนตร ี- ศิลปะอย่างน้อยคนละ 6 ช้ิน

3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูข้ึน

มีผลงานจากการแสดงออกหรอืแข่งขันท่ีแสดงออกถึงการมีสุนทรยีภาพ
4.  วิธีดำาเนินงาน

กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1.ข้ันเตรียมการ
- วางแผน/สำารวจความต้องการ
ใช้ส่ือเพ่ือสร้างหรอืซ้ือส่ือการเรยีนการสอน

ต.ค. 63 นายเทอดศักด์ิ
ชาญประโคน

2. ข้ันดำาเนินการ
สำารวจราคาวัสดุ อุปกรณ์
และดำาเนินการจัดซ้ือ

พ.ย. 63-
ก.ย. 64

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ

3. ข้ันติดตามและประเมินผล นายเทอดศักด์ิ
ชาญประโคน

5.  งบประมาณ
       ใช้งบประมาณท้ังส้ิน เป็นเงิน 20,000 บาท จำาแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. เอกสารประกอบดำาเนินการ 2,000 - 2,000
2. อุปกรณ์ดนตรี ,ชุดนาฏศิลป์ 16,500 16,500
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 1,500 - 1,500

รวม 20,000 - 20,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามประเมินผล
1)  มีบรรยากาศแหง่การเรยีนรู้ นักเรียนสนใจเรยีนมายิง่ข้ึน
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูข้ึน
3) นักเรียนสามารถแสดงผลงานต่อหน้าสาธารณชนได้

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
  1) นำาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการสอนทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูข้ึน

2) นักเรียนมีความเป็นเลิศในทักษะด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
3) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทย



                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                 (นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการซอ่มบำารุงห้องเรียนดนตรี
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน

รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ งานอาคารสถานที ่กลุ่มบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเทอดศักด์ิ ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ พฤศจิกายน 2563 – ธันวาคม 2564

....................................................................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล

โรงเรยีนเป็นสถานศึกษาท่ีให้การศึกษาแกเ่ยาวชน เพ่ืออบรมบ่มนิสัยใหทุ้กคนเป็นคนดี  มีความรู ้ 
มีคุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยู่
ในสงัคมได้อย่างมีความสุข   โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นเด็กท่ีต้องเตรียมความพร้อมท่ีจะต้องศึกษาใ
นระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป โรงเรยีนและครูจึงจำาเป็นต้องสร้างองค์ความรูเ้พ่ือพัฒนาเด็กท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
และสติปัญญา   การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและรอบๆบริเวณห้องเรียนกเ็ป็นส่วนสำาคัญส่วนหนึง่ท่ีทำาให้
การพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียนได้พัฒนาอยา่งสมบูรณ์ท้ังยังเอ้ือให้การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเกดิประโย
ชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ   เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจดัการเรยีนการสอนเปน็อยา่งมาก
ตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคมด้วย  กลุ่มสาระฯคณิตศ
าสตรจ์ึงได้ทำาโครงการซอ่มบำารุงห้องเรียนคณิตศาสตร์ให้น่าอยู่และมีความปลอดภัยข้ึน
ตลอดจนเกิดประโยชน์ใช้สอยท้ังด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะอ่ืนๆต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือให้การใช้ห้องต่างๆได้เต็มประสิทธิภาพ มีระเบียบในการใช้อย่างชัดเจน



2.2 เพ่ือจัดห้องและสถานท่ีสนับสนุนการเรยีนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักเรียน
2.3 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆสำาหรับนักเรียน
2.4 เพ่ือสนับสนุนการเรยีนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน
2.5 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจติท่ีดี

3.  เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ
3.1.1 ห้องเรียนมีความสวยงาม ปลอดภัย  เหมาะสมกับกิจกรรมการเรยีนการสอน และถูกสุขลักษณะ

90 %
          3.1.2 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 90 %
          3.1.3 นักเรียนร้อยละ 90  มีทักษะในการเรียนเพ่ิมข้ึน
          3.1.4  นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพกายและจติท่ีดี
          3.1.5 นักเรียนร้อยละ 90  มีความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ
        3.2 ด้านคุณภาพ

ห้องเรียนมีความสวยงาม
ใช้ประโยชนไ์ด้เต็มท่ีและเอ้ือต่อการเรยีนการสอนและความปลอดภัยของนกัเรียนและบุคลากรในโรงเรยีน

4. กิจกรรม

กิจกรรม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 งานอาคารสถานที่

2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน ตุลาคม 63 งานอาคารสถานที่

3. ประชุมคณะทำางาน ตุลาคม 63 งานอาคารสถานที่

4. ดำาเนินงานตามโครงการ พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563 งานอาคารสถานที่

5. นิเทศ กำากับ ติดตาม พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563 คณะทำางาน

6. ประเมินผล พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563 คณะทำางาน

7. สรุปและรายงานผล พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563 นายเทอดศักด์ิ ชาญประโคน

5. กิจกรรม/ระยะเวลา

กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผน

ขั้นดำาเนินการ



ข้ันประเมินผล
6. งบประมาณ

จากเงนิงบประมาณ  จำานวน 30,000 บาท

7. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1. บุคลากรภายในโรงเรยีน                        ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในหอ้งเรียน

          7.2 ห้องเรียนอนบุาลท้ังภายในและภายนอกทีมี่ความสวยงาม ร่มร่ืน
เหมาะแก่การเรยีนรู้และประกอบกิจกรรมต่างๆ

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                (นายเทอดศักด์ิ ชาญประโคน)
                                                             ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                  (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                           หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                   (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการจดัซ้ือวัสดุ อุปกรณ์กีฬา
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน

รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาสุขภาพ พลานามัยแกเ่ยาวชนในวัยเรยีน  ถือเป็นนโยบายหนึง่ของ
การพัฒนาการศึกษาของชาติ และการพัฒนาดังกล่าวในเชิงปฏิบัติจำาเป็นต้องมีวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีพร้อมและเพียงพอสำาหรับการฝกึฝนในแต่ละกิจกรรม
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดตามจุดประสงค์หรือเป้าหมายทีว่างไว้

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์การเรยีนการสอนเพียงพอ

          2. เพ่ือให้การจัดการเรยีนการสอนในวิชาพลานามยัแต่ละรายวิชาเปน็ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือเผยแพร่และขยายความสนใจในแขนงวิชาดังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งข้ึน

3. เป้าหมาย
                3.1 ด้านคุณภาพ
                      มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสำาหรับใช้ในการเรยีนการสอน ท้ังสองภาคเรียนปงีบประมาณ   2564
                3.2 ด้านปริมาณ
                      ทำาให้การเรยีนการสอนวิชาต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา



มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด             

 4. วิธีดำาเนินการ
ท่ี การดำาเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณระบุประเภทข

องเงิน
ผู้รับผิดชอบ

1 ข้ันเตรียมการ
สำารวจข้อมูล ตุลาคม

63
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพ
ลศึกษา

เขียนโครงการและเสนอโค
รงการ

ตุลาคม
63

2 ข้ันดำาเนินการ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพ
ลศึกษาจัดซ้ือตามโครงการ พฤศจิกา

ยน 63
เงินอุดหนุน

3 ข้ันติดตามประเมินผล กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพ
ลศึกษา-

ติดตามและประเมินการใช้ 
 ช่วงท่ี  1

กุมภาพันธ
์  64

-

-
ติดตามและประเมินการใช้ 
 ช่วงท่ี  2

กันยายน
64

-

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  - บาท  บาท

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวบ่งช้ีความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ
1.นักเรียนทกุระดับช้ันได้เล่นอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัย  และปลอ
ดภัย

สังเกตการจัดการแข่งขัน
สำารวจจำานวนนักเรียนทีเ่ข้าร่วม

แบบสังเกต
แบบสำารวจ

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
          1.   นักเรียนมีความช่ืนชอบและชอบกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการเพิม่มากข้ึน

2. นักเรียนทกุคนเป็นผู้มีสุขภาพดีท้ังร่างกายและจติใจ สามารถใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
หลีกเล่ียงการม่ัวสุม เสพยาเสพติด

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



                                        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาปรบัปรุงดูแลสระว่ายน้ำา
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
นโยบายที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน

รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เด็กและเยาวชนเป็นทรพัยากรท่ีมีค่าที่สุดของประเทศ ฉะน้ันการมสุีขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์
แข็งแรงของเด็กและเยาวชน  ย่อมหมายถึง
ประเทศจะมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
โรงเรยีนได้เห็นและให้ความสำาคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ท้ังร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
กิจกรรมว่ายน้ำาเป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึง่ของโรงเรียนเพ่ือให้โอกาสเด็กพัฒนารา่งกาย
และเรียนรู้ทักษะกีฬาวา่ยน้ำาอีกด้วย



ดังน้ัน โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม จึงได้เปิดให้บริการสระว่ายน้ำาของโรงเรียน
เพ่ือให้นักเรียนและเยาวชนในพืน้ท่ีใกล้เคียง ได้ใช้เวลาว่างในการทำากิจกรรมท่ีมีประโยชน ์ หันมาออกกำาลังกาย
และเล่นกีฬามากข้ึน เพ่ิมทักษะชีวิตสร้างความปลอดภัยในการทำากิจกรรมทางน้ำาในชีวิตประจำาวัน
ตลอดจนสนองต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรยีน
และเป็นการเพ่ิมโอกาสให้แก่นักเรียนและเยาวชนได้พัฒนาความสามารถของรา่งกาย

2. วัตถุประสงค์
2.1  เพ่ือให้นักเรียนของโรงเรยีนทกุคนมีทักษะการว่ายน้ำา  สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำาวัน
2.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทีมี่ความสามารถพิเศษได้พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
2.3  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในและบคุคลภายนอกได้ออกกำาลังกาย

3. เป้าหมาย
3.1  เชิงปริมาณ
       1. นักเรียนทกุคนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางน้ำา
       2. มีนักเรียนเข้าร่วมการฝึกทักษะและพัฒนาความสามารถในการว่ายน้ำา
       3. มีบุคลากรภายในและบคุคลภายนอกมาใช้บริการสระว่ายน้ำา

 3.2  เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนทกุคนมีทักษะการว่ายน้ำา

สามารถช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภัยในการร่วมกิจกรรมทางน้ำา
   2. นักกีฬาทุกคนมีทักษะและพัฒนาการว่ายน้ำาท่ีสูงข้ึน
   3. บุคลากรภายในและบคุคลภายนอกมีความพึงพอใจในการให้บริการสระว่ายน้ำา

4.  กิจกรรมและการดำาเนินงาน
กิจกรรม   /   ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ประชุม วางแผน กันยายน  2563 นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
ร่างและเขียนโครงการ กันยายน  2563 นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
เสนอท่ีประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบ ตุลาคม  2563 นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2563 นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
ดำาเนินการตามโครงการ ตุลาคม  2563

 – กันยายน 2564
นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
ติดตามผลการดำาเนินงาน กันยายน 2564 นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
ประเมินผลและรายงานผล กันยายน 2564 นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ จำานวน  20,000 บาท   จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน 10,000 - 10,000
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 10,000 - 10,000

รวม 20,000 - 20,000



ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1 นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรยีน  ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนของโรงเรยีนทกุคนมีทักษะการว่ายน้ำา  สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำาวัน
2. นักเรียนทีมี่ความสามารถพิเศษได้รับการสง่เสริมและพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
3.

บุคลากรภายในและบคุคลภายนอกมีพ้ืนท่ีในการออกกำาลังกายเพ่ิมข้ึนและมีความพึงพอใจในการให้บริการสระว่
ายน้ำา

     ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์)
                                                             ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม





ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากร
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 3  การพัฒนาบุคลากร

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 193
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานบคุคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ตามหมวด
7  ครู คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีมุ่งเน้นใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง
มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรยีมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำาการอยา่งต่อเน่ืองให้เทียบเคีย
งมาตรฐานสากล ประกอบกับการพัฒนาใหเ้ป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก เพ่ือให้โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
เป็นโรงเรยีนทีมี่คุณภาพสูงข้ึนตามความมุ่งหวังของการจดัการศึกษาแหง่ชาติ

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้ครูมีความมุ่งม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานกัเรียน
2. เพ่ือให้ครูแสวงหาความรูแ้ละเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจำา รับฟังความคิดเห็น

ใจกว้างและยอมรับการเปล่ียนแปลง
3. เพ่ือให้มีจำานวนครแูละบุคลากรสนบัสนุนเพียงพอ
4. เพ่ือให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร
5. เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรยีนการสอน

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำานวน 43  คน
3.2 ด้านคุณภาพ

1. ครูมีความรูค้วามสามารถตรงกบังานทีร่ับผิดชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง
2. เพ่ือให้มีจำานวนครแูละบุคลากรสนบัสนุนเพียงพอ
3. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร
4. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรยีนการสอน



4.  วิธีดำาเนินการหรือกิจกรรมและระยะเวลาดำาเนินงาน
ลำาดับท่ี วิธีดำาเนินการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1.เตรียมการ(Pla
n)

เขียนโครงการ
เสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ

ต.ค. 2563 นายเทอดศักด์ิ
ชาญประโคน

2.ดำาเนินการ(Do) 1. กิจกรรมประชุมอบรมครู

2. กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร

3.กิจกรรมศึกษาดูงานของคร
ู และบุคลากรทางการศึกษา

ครูได้รับการอบรมสัมม
นาอย่างน้อยคนละ20
ช.ม. ต่อ ปี
ผู้บริหารเข้ารับการประช
ุ มอบรมประจำาปี
จำานวน  2  ครั้ง
ครูและบุคลากรทางการศ
ึ กษา ศึกษาดูงานปลีะ
1  ครั้ง

ต.ค. 2563-
ก.ย. 2564

ธ.ค.2563และ
มี.ค.2564

นางกลัยา  สายชมพู
/กลุ่มบริหารงานบคุ
คล

3.
ตรวจสอบ(Check
)

ประเมินโครงการ
ประเมินความพึงพอใจ
รายงานผล

กันยายน
2564

นายเทอดศักด์ิ
ชาญประโคน

4.
ปรับปรุง/พัฒนา(
Act)

นำาผลการประเมินมาเปรียบ
เทียบ ปรับปรุง พัฒนา

กันยายน
2564

นายเทอดศักด์ิ
ชาญประโคน

5.งบประมาณ
5.1 รวมงบประมาณท้ังส้ิน   80,000  บาท

5.2 ค่าใช้จ่ายจำาแนกตามกิจกรรม

กิจกรรม งบประมาณท่ีอนุมัติ รายละเอียด
1. 1. กิจกรรมประชุมอบรมครู 10,000 บาท ค่าเดินทาง เบ้ียเล้ียง

ค่าที่พัก

2. 2. กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร 15,000  บาท ค่าเดินทาง เบ้ียเล้ียง
ค่าที่พัก

3.
กิจกรรมศึกษาดูงานของครแูละบุคลากรทางการศึกษา

55,000  บาท ค่าเดินทาง เบ้ียเล้ียง
ค่าที่พัก

                            รวม 80,000  บาท

หมายเหตุ  งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ



6. การวัดและประเมินผล   ประเมินก่อน/ระหว่าง/หลังจัดกิจกรม

ตัวช้ีวัดความสำาเร็จโครงการ/กิจกรรม วิธีการวัด เคร่ืองมือ
1.ครูมีความรูค้วามสามารถตรงกบังานทีร่ับผิดชอบ
หม่ันพัฒนาตนเอง
2.มีจำานวนครแูละบุคลากรสนบัสนุนเพียงพอ
3.ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร
4.ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรยีนการสอน

สังเกต/ทดสอบ

ตรวจสอบ

สังเกต

สังเกต

แบบบันทึก/แบบประเมิ
น

แบบบันทึก

แบบบันทึก

แบบบันทึก

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. มีครูสอนตรงตามกลุ่มสาระ
2. ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับการประชุมอบรม  และศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเอง

และนำาผลท่ีได้จากการพฒันามาปรบัปรุงการเรยีนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรียนใหสู้งขึ
้ น

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

      ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                                                             ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                         (นางลำายง  เครือคำา)
                                                          ผู้ช่วยผูอ้ำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                             ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                      (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                             ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม





ชื่อโครงการ โครงการสรา้งขวัญและกำาลังใจของบุคคลากร
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 3  การพัฒนาบุคลากร

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 193
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานบคุคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล

การทำางานของหนว่ยงานต่างๆ
จะสำาเร็จลุล่วงไปไปด้วยดีนั้นก็ต้องข้ึนอยูกั่บความสามัคคีและความร่วมมือของบุคคลในทุกฝ่าย
สำาหรับองค์กรโรงเรยีนนั้นการสรา้งความสามัคคีหรือสร้างความสมัพันธ์ระหว่างบคุลากรนัน้สามารถกระทำาได้ใน
หลายรปูแบบ เช่น การไปเยีย่มเยือนครูในระหว่างเจบ็ไข้ได้ป่วย การไปรว่มงานศพ งานบวช
ก็เป็นรูปแบบหน่ึงของการเสรมิสร้างขวัญและกำาลังใจของบุคลากรภายในโรงเรยีน
ทางโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมได้ตระหนักถึงความสำาคัญของปัจจัยดังกล่าว
จึงได้กำาหนดให้มีโครงการสรา้งขวัญและกำาลังใจบุคลากรในโรงเรยีนข้ึน

2.  วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือเป็นการสรา้งขวัญและกำาลังใจให้บุคลากรของโรงเรยีนในทกุคน
2.2  เพ่ือสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีต่อกันของบุคลากรภายในโรงเรยีน

3.  เป้าหมาย
3.1  เชิงปริมาณ

ร้อยละ 100 บุคลากรในโรงเรยีนมีขวัญและกำาลังใจท่ีดี
3.2  เชิงคุณภาพ

บุคลากรในโรงเรยีนได้รับขวัญ กำาลังใจและมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

4.  วิธีดำาเนินการ
4.1  ข้ันวางแผนดำาเนินงาน (PLAN)

                 1. ประชุมบุคลากรในโรงเรยีน
                 2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
                 3. แต่งต้ังคณะกรรมการ

4.2  ข้ันดำาเนินการ (DO)



                 การดำาเนินการตามโครงการ
4.3  ข้ันตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผล (CHECK)

                นิเทศ กำากับ ติดตาม
4.4  ข้ันปรบัปรุงแก้ไข/พัฒนา (ACT)

                นำาผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข
พัฒนาการดำาเนินงานในโครงการในปกีารศึกษาต่อไป

5.  ระยะเวลาดำาเนินการ
กิจกรรม ระยะเวลา วัสดุ/เคร่ืองมือ ผู้รับผิดชอบ

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบ้ริหาร พ.ค.64 โครงการ นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน

2. จัดทำาคำาส่ังคณะกรรมการดำาเนินงาน พ.ค.64 คำาส่ังโรงเรียน นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน

3.
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนดำาเนินงาน พ.ค.64 บันทึกการประชุม

นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน

4. กิจกรรม
- เย่ียมบุคลากร และครอบครัวท่ีป่วย
- ร่วมงานศพบุคลากร และครอบครัวเสียชีวิต

พ.ค.64
–ก.ย. 64

บันทึกการช่วยเหลือเพื
่ อนรว่มงาน

นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน

5.
สรุปผลการดำาเนินงานตามโครงการและรายง
านผู้บริหารโรงเรยีน

ก.ย. 64 รายงานโครงการ
นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน

6.  งบประมาณดำาเนินการ
-

7.  การติดตามประเมินผล
1.  แบบสอบถามความพึงพอใจ
2.  สังเกตพฤติกรรมของบุคลากร

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.  บุคลากรในโรงเรยีนมีขวัญและกำาลังใจ
2.  บุคลากรมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

      ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ



                                                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                          หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                                                             ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                       (นางลำายง  เครือคำา)
                                                          ผู้ช่วยผูอ้ำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                             ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                      (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                             ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการจดัทำาข้อมูลทะเบียนประวัติและสารสนเทศครูและบุคลากร
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 3  การพัฒนาบุคลากร

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 193
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานบคุคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรภัทร์  วัจนา
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564

....................................................................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคือ ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากสภาพหนึง่ไปสู่อีกสภาพหน่ึงท่ีดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ
กลุ่มบริหารงานบคุคลมีงานสารบรรณ และงานสารสนเทศ งานอตัรากำาลัง งานทะเบียนประวัติ/
เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบคุคลจึงจัดทำาโครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบคุคลข้ึน
เพ่ือให้กลุ่มบริหารงานบคุคลมีการจัดเก็บข้อมูลและมีการพัฒนางานอยา่งเป็นระบบสะดวกต่อการค้นคว้า/
การรายงานข้อมูลและมีความพร้อมในการรองรับการประเมินด้านคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานของกลุ่มบริหารงานบคุคล
2.2 เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลของกลุ่มบริหารงานบคุคลให้เป็นระบบ

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

3.  เป้าหมาย

3.1ด้านปริมาณ

งานจำานวน 5 งานของกลุ่มงานบริหารบคุคลมีการพัฒนางาน/ ด้านการบริหารจัดการอยา่งเป็นระบบ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

           3.2 ด้านคุณภาพ

กลุ่มบริหารงานบคุคลมีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีการพัฒนาระบบงาน
การบรหิารจัดการอยา่งเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการค้นคว้าและการนำาไปใช้



4. กิจกรรม

กิจกรรม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 งานบรหิารงานบคุคล

2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน ตุลาคม 63 งานบรหิารงานบคุคล

3. ประชุมคณะทำางาน ตุลาคม 63 งานบรหิารงานบคุคล

4. ดำาเนินงานตามโครงการ พฤศจิกายน 63 – กันยายน 2564 งานบรหิารงานบคุคล

5. นิเทศ กำากับ ติดตาม พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563 คณะทำางาน

6. ประเมินผล พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563 คณะทำางาน

7. สรุปและรายงานผล พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 253 นายธีรภัทร์ วัจนา

5. กิจกรรม/ระยะเวลา

กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผน

ขั้นดำาเนินการ

ข้ันประเมินผล

6. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน 3,000 บาท

7. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1. บุคลากรภายในโรงเรยีน                        ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 ข้อมูลทะเบียนประวัติและสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปรบัปรุงเป็นปัจจุบัน



          7.2 สะดวกต่อการสบืค้นข้อมูลทะเบียนประวัติและสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                         (นายธีรภัทร์  วัจนา)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

      ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                                                             ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                      (นางลำายง  เครือคำา)
                                                          ผู้ช่วยผูอ้ำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                             ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                      (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                             ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการการบรหิารจัดการงบประมาณ(รายจ่ายประจำา)
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์



นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 194
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสดุารัตน์  สุขผดุง
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล

การบรหิารงานงบประมาณของสถานศึกษาเนน้การบรหิารทีมี่ความคล่องตัวโปรง่ใสตรวจสอบได้ให้การสนบัสนุ
น และส่งเสริมการดำาเนินการของฝา่ย/กลุ่มสาระการเรยีนรู้และงานต่างๆ
ของโรงเรียนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพอีกท้ังต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบท่ีทางราชการกำาหนด
ต้องประสานความเข้าใจในระเบยีบการปฏิบัติสามารถตรวจสอบใหเ้กิดความถูกต้อง
และสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรยีน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของโรงเรยีน
2. วัตถุประสงค์

1) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรยีนใหเ้กิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
2) เพ่ือให้การดำาเนินงานเกีย่วกบังานการเงนิ การบญัชี งานพัสดุและสินทรพัย์

งานยานพาหนะและงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมคีวามคล่องตัว โปรง่ใสสามารถตรวจสอบได้

3) เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง
โปรง่ใสและกำากับติดตามให้ทุกส่วนดำาเนินการตามแผน
 4) เพ่ือให้โรงเรยีนมีแผนการปฏิบัติการประจำาปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ
 5) เพ่ือให้โรงเรยีนมีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพฒันาโรงเรยีน



3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

งานทกุงานในกลุม่บริหารงบประมาณได้รับการพัฒนา
มีความพร้อมในการให้บริการแกทุ่กฝ่าย/กลุ่มสาระการเรยีนรู้และงานต่างๆ

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุม่บริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน มีความคล่องตัว โปรง่ใสสามารถตรวจสอบได้

4.  วิธีดำาเนินการ
4.1  ข้ันวางแผนดำาเนินงาน (PLAN)

                 1. ประชุมบุคลากรในโรงเรยีน
                 2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
                 3. แต่งต้ังคณะกรรมการ

4.2  ข้ันดำาเนินการ (DO)
                 การดำาเนินการตามโครงการ

4.3  ข้ันตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผล (CHECK)
                นิเทศ กำากับ ติดตาม

4.4  ข้ันปรบัปรุงแก้ไข/พัฒนา (ACT)
                นำาผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข
พัฒนาการดำาเนินงานในโครงการในปกีารศึกษาต่อไป

5.  ระยะเวลาดำาเนินการ
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบ้ริหาร ต.ค.63 นางสดุารัตน์  สุขผดุง
2. จัดทำาคำาส่ังคณะกรรมการดำาเนินงาน ต.ค.63 นางสดุารัตน์  สุขผดุง
3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนดำาเนินงาน

ต.ค.63
นางสดุารัตน์  สุขผดุง

4. กิจกรรม
- เย่ียมบุคลากร และครอบครัวท่ีป่วย
- ร่วมงานศพบุคลากร และครอบครัวเสียชีวิต

ต.ค.63 –ก.ย. 64 นางสดุารัตน์  สุขผดุง

5.
สรุปผลการดำาเนินงานตามโครงการและรายงานผู
้ บริหารโรงเรยีน

ก.ย. 64
นางสดุารัตน์  สุขผดุง



6.  งบประมาณดำาเนินการ
รวมงบประมาณท้ังส้ิน   500,000  บาท  ค่าใช้จ่ายจำาแนกตามกิจกรรม

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ค่าสาธารณูปโภคโรงเรยีน

500,000

-

500,000

2. ค่าน้ำามันเช้ือเพลิงพาหนะโรงเรียน -
3. ค่าจ้างบคุลากร
3.1 ตำาแหนง่เจ้าหน้าที่การเงนิ (11,680×12)
3.2 ตำาแหนง่แม่บ้าน จำานวน 1 คน (6,500x12 )
3.3 ตำาแหนง่นักการภารโรงจำานวน 1 คน
(6,000x12 )
4. พัฒนาบุคลากร(อบรม/สัมมนา/ไปราชการ)

รวมจา่ยประจำาท้ังหมด 500,000 - 500,000
หมายเหตุ  งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

7. การติดตามประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
ระดับ
ความส
ำ เร็จ

วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ

1) ประสิทธิภาพในการสง่เสริม
สนับสนุนการดำาเนินงานของฝา่ย/ กลุ่มสาระ/
งานต่างๆ ของโรงเรียน

90% ตรวจสอบเอกสารและการจั
ดทำาข้อมูลเก่ียวกบังานงบป
ระมาณ

1.
แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ

2.
เอกสารเก่ียวกบังา
นงบประมาณ

2) งานการเงนิรวดเรว็ โปรง่ใส
ผลการตรวจสอบถูกต้องตามระเบียบ

90% ตรวจสอบเอกสารด้านการเง
ิ น

แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ

3) ประหยัด คุ้มค่า รวดเรว็ โปรง่ใส
ผลการตรวจสอบบัญชีถูกต้องตามระเบียบ

10% ตรวจสอบเอกสารด้านงานบ
ั ญชี

แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ

4) รวดเรว็ โปรง่ใส
ผลการตรวจสอบถูกต้องตามระเบียบงานพัสดุ
และสินทรพัย์

90% ตรวจสอบเอกสารด้านพสัดุ
และสินทรพัย์

แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ

5) ยานพาหนะความปลอดภัย ประหยัด
ผลการตรวจสอบถูกต้องตามระเบียบ

90% ตรวจสอบเอกสารการใช้รถ แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ



ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
ระดับ
ความส
ำ เร็จ

วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ

6)
การใช้เงินเป้นไปตามวัตถุประสงค์ของงานระด
มทรัพยากรเพ่ือการศึกษาผลการตรวจสอบถูกต
้ องระเบียบ

100% ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต
่ างๆเก่ียวกบัทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา

แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ

7) ผลการตรวจสอบภายในถูกต้องตามระเบียบ 90% ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรั
บเงินต่างๆ

แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ

8) ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน 90% วิเคราะห์ฝ่ายงานต่างๆของโ
รงเรียน

แบบวิเคราะห์ประส
ิ ทธิภาพของฝ่ายห
มวดงาน

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1) การบรหิารจัดการกลุ่มงานงบประมาณท่ีมีคุณภาพ

สามารถสนบัสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรยีนใหเ้กิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็นอยา่
งดี

2) งานทกุงานในกลุม่งานงบประมาณมีความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม
ตรวจสอบทำาให้การเดินงานถูกต้องตามระเบียบ สร้างความม่ันใจใหกั้บผู้ร่วมงาน

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                       (นางสดุารัตน์  สุขผดุง)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                                                             ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นางลำายง  เครือคำา)
                                                          ผู้ช่วยผูอ้ำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการธนาคารโรงเรยีน
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน

เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมจีิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 194
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล

ธนาคารโรงเรยีน เป็นธนาคารจำาลอง ท่ีดำาเนินการโดยนกัเรียนในโรงเรยีนมีครู-อาจารย์
และพนักงานธนาคารเพือ่การเกษตรฯเป็นท่ีปรึกษา มีนักเรียนเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคล่ือน
โดยนกัเรียนผูป้ฏิบัติงานในธนาคารโรงเรยีน เป็นนักเรียนทีมี่ความประพฤติดี มีความรบัผิดชอบ
มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ซ่ึงเจ้าหน้าที่ของธนาคารโรงเรยีนประกอบด้วยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ทำาหน้าที่ผู้จัดการ พนักงานการเงนิ
พนักงานบญัชี พนักงานติดต่อ และพนักงานลงรายการ

เพ่ือให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจำาเป็นสิ่งท่ีโครงการธนาคารโรงเรยีนมุ่งหวังก็คือให้เด็กรู้จักการทำางานทีต่



้ องมีความซ่ือสัตย์และมีความสุจริตเพราะว่าการทำางานทีเ่ก่ียวข้องกับเงินนั้น
ต้องมีความซ่ือสัตย์ต้องมีความสุจริตเป็นสำาคัญ ซ่ึงเป็นรากฐานนำาไปสู่สังคมท่ีดีคนก็จะมีระเบียบของชีวิต
มีสังคมท่ีไม่ต้องเส่ียงกับความท่ีมีการกระทำาท่ีไม่ถูกต้องเกิดข้ึนมากนกัธนาคารโรงเรยีนจะเน้นเฉพาะเร่ืองการฝาก
เงินกับถอนเงิน เด็กก็จะเร่ิมคุ้นเคยกับการทีจ่ะรับฝากเงิน ถอนเงิน ทำาบัญชีคือชีวิตประจำาวันของเด็ก
เม่ือโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่ส่ิงเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีทุกคนจะต้องรู้เป็นการจัดระเบียบชีวิตของตน
ถ้าไมมี่ระเบียบชีวิตว่าจะใช้จ่ายกันอยา่งไร รายได้เป็นยังไง
จ่ายเปน็ยังไงจะไม่มีทางท่ีจะกำาหนดแผนชีวิตของตนเองในเร่ืองของเศรษฐกิจ
นอกเหนือจากการทีเ่พียงแต่ให้เด็กรู้จักการอดออม เด็กยังรู้จักฝึกงาน ทำางานเป็น ทำางานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ต้อนรบัลูกค้าเปน็ คือเร่ืองสำาคัญในสังคมไทยการให้บริการนั้นเป็นเรือ่งซ่ึงการแข่งขันการมชีีวิตอยู่รอดในอนาคต
ธนาคารโรงเรยีนจึงเป็นเป้าหมายคือการทีใ่ห้เด็กฝึกงานในภาคปฏิบัติจริงคุ้นเคยกับระบบการเงินจริง
ได้มีการออมด้วยตัวเองให้เกิดความรู้สึกโดยการออมทรัพย์อย่างเป็นระบบน้ันจะช่วยได้
2. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้นักเรียนทกุคนมีส่วนร่วมในการรูจ้ักประหยัด  อดออม
และสามารถดำารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำางาน สามารถนำาไปใช้ใน
ชีวิตประจำาวันได้

3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย  มีความรบัผิดชอบ  มีความซ่ือสัตย์สุจริต  มีความเพียรพยายาม  ขยัน
อดทน  ละเอียด รอบคอบในการทำางาน  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม

4. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝกึทักษะการบริหาร การบรกิาร และการทำางานอยา่งมีข้ันตอน
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเม่ือยามจำาเป็น
6. ช่วยใหน้ักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์

3. เป้าหมาย
1. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงนิ
2. นักเรียนมีความรูแ้ละประสบการณ์ในการทางานเปน็ทีม
3. นักเรียนได้ฝึกทักษะการบริหาร การบรกิาร และการทำางานอยา่งมีข้ันตอน
4. นักเรียนผูป้ฏิบัติงาน  ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการทำางานของธนาคารโรงเรยีน

4. การดำาเนินการ

กิจกรรม
(ระบุกิจกรรมท่ีดำาเนินการท้ังหมด)

ระยะเวลาดำาเนินการ
(ระบุ วัน เดือน ปี)

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ต.ค. 63 นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน พ.ย. 63 นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์
3. นิเทศการทำางานธนาคารโรงเรยีน
แก่คณะกรรมการดำาเนินงาน

พ.ย. 63 นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์

4.
อบรมนักเรียนในการปฎิบัติงานแต่ละแผนก

พ.ย. 63 ธนาคารเพือ่การเกษตรฯ
สาขาบ้านกรวด

นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์
5. จัดสัปดาห์รักการออม ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ



6. ครูและนักเรียนปฏิบัติงานธนาคาร ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  1,000 บาท  บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. เอกสารประกอบการดำาเนินงาน 500 - 500
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 500 - 500

รวม 1,000 - 1,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล
1. สถิติจำานวนนักเรียนทีฝ่ากเงิน
2. ยอดจำานวนเงนิฝากของนกัเรียนทัง้หมด
3. การปฏิบัติงานของนกัเรียน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัด อดออม รู้จักการใช้จ่ายเงนิ
2. นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเม่ือยามจำาเป็น
3. นักเรียนมีความรูแ้ละประสบการณ์ในการทำางาน สามารนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้
4. นักเรียนทำางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความรบัผิดชอบ มีความสามัคคีกัน
5. นักเรียนมีความรูใ้นด้านการบริหาร การบรกิาร และการทำางานอยา่งมีข้ันตอน
6. มีการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นางพิมพ์กมน สุขไชยอนนัท์)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                                                             ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นางลำายง  เครือคำา)
                                                          ผู้ช่วยผูอ้ำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการจดัซ้ือวัสดุสำานักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 194
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลำาจวน  สีพะรัง
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนมีความจำาเป็นจะต้องดำาเนินการหรอืงานต่างๆ
ซ่ึงมีความจำาเป็นท่ีจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการพฒันางานใหเ้กิดความคล่องตัว
งานการเงนิและงบประมาณโรงเรียนจึงจำาเป็นต้องจัดซ้ือวัสดุสำานักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เช่น  วัสดุสำานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  วัสดุงานบา้นงานครัว  วัสดุก่อสร้าง  วัสดุการเกษตร  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย  วัสดุคอมพิวเตอร์   เพ่ือให้งานเกดิความคล่องตัว
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอนัจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนต่อไป

2.  วัตถุประสงค์
2.1

เพ่ือให้โรงเรยีนจัดซ้ือวัสดุสำานักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีมีความจำาเป็นในการจัดการศึกษาอยา่งเหมาะสม



2.2  เพ่ือให้โรงเรยีนมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.3  เพ่ือให้การบรหิารงานมวัีสดุอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ
2.4  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

3.  เป้าหมายกิจกรรม
3.1  เชิงปริมาณ
คณะครู  นักเรียนและผู้ปกครอง  มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรยีนร้อยละ  95
3.2  เชิงคุณภาพ

          นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูข้ึน

4.  กิจกรรมและการดำาเนินงาน

ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ
โดยเบิกจ่ายจากเงนิอุดหนุน เป็นเงิน  200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  เพ่ือใช้เป็นค่าวัสดุสำานักงาน

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตามรายะเอียดค่าใช้จ่ายดังน้ี
- วัสดุสำานักงาน เป็นเงิน           70,000  บาท
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นเงิน   5,000  บาท
- วัสดุงานบา้นงานครัว เป็นเงิน   5,000  บาท
- วัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน   5,000  บาท
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน   5,000  บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร์   เป็นเงิน 10,000  บาท
- ค่าซ่อมบำารุงทรัพย์สินส่วนกลาง เป็นเงิน          100,000  บาท
     *ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้

6. การติดตามและการประเมินผล
6.1 แบบสรุปผลการดำาเนินโครงการ
6.2 แบบนิเทศติดตามผลการดำาเนินโครงการ

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรยีนมีวัสดุสำานักงานทีมี่ความจำาเป็นในการจัดการศึกษาอยา่งเหมาะสม
7.2 โรงเรยีนมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ



7.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนทีสู่งข้ึน

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                        (นางลำาจวน  สีพะรัง)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                                                             ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นางลำายง  เครือคำา)
                                                          ผู้ช่วยผูอ้ำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการจดัทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีและแผนกลยุทธ์
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 194
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์

นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล

โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมได้แบ่งการบรหิารงานภายในเปน็ 4 กลุ่มงาน ได้แก่  กลุ่มงานบริหาร
งานวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานบคุคล  กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
การดำาเนินงานในแต่ละกลุ่มงาน  กลุ่มสาระการเรยีนรู้  และงานต่างๆ ของโรงเรียนเป็นไปอยา่งมีระเบียบ
และสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ของสำานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ดังน้ัน โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  มีความจำาเป็นต้องจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ
การใช้เงินตามโครงการของแต่ละฝ่าย  กลุ่มสาระการเรยีนรู้  และงานต่างๆของโรงเรียน



2. วัตถุประสงค์
เพ่ือให้การใช้จ่ายเงนิตามโครงการของแต่ละกลุ่มงาน  กลุ่มสาระการเรยีนรู้  และงานต่างๆ

ของโรงเรียนเป็นไปอยา่งมีระเบียบและสนองต่อนโยบาย

3.  เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
      มีโครงการของแต่ละฝ่าย  กลุ่มสาระการเรยีนรู้  และงานต่างๆของโรงเรียน ในการดำาเนินงาน
3.2 เชิงคุณภาพ

        การดำาเนินงานตามโครงการของแต่ละกลุ่มงาน  กลุ่มสาระการเรยีนรู้  และงานต่างๆ
ของโรงเรียนสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ของสำานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
4.  วิธีการดำาเนินการ

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ข้ันเตรียมงาน
-  วางแผนการจดัทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี
งบประมาณ 2564
-  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ  2564
ข้ันดำาเนินการ
-  ดำาเนินการพจิารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำาปี
งบประมาณ 2564 ให้แก่แต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้  และงานต่างๆ ของโรงเรียน
 - จัดทำารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2564
ข้ันตรวจสอบ
-  กำากับติดตามการดำาเนินงานตามโครงการในแผน
ปฏิบัติการ
ข้ันรายงาน
- สรุปผลการดำาเนินงานตามโครงการในแผน
ปฏิบัติการ

กันยายน 2563

กันยายน 2563

ตุลาคม 2563
ถึง

 กันยายน 2564

กันยายน 2564

 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
 นายธีรภัทร์  วัจนา
  นางสาวสรยา  คิดประโคน
งานแผนงาน
นโยบายและจดัสรรงบประมา
ณ

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
โดยเบิกจ่ายจากเงนิอุดหนุน เป็นเงิน  10,000 บาท  เพ่ือใช้เป็นค่าวัสดุสำานักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตามรายะเอียดค่าใช้จ่ายดังน้ี

ท่ี รายการ/กิจกรรม
งบดำาเนินการ

รวมท้ังส้ินค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ



1 ข้ันเตรียมงาน
-  วางแผนการจดัทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี
งบประมาณ 2564
-  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ  2564

2 ข้ันดำาเนินการ
-  ดำาเนินการพจิารณาจัดสรรงบประมาณ
ประจำาปี งบประมาณ 2564
ให้แก่แต่ละกลุ่มงาน  กลุ่มสาระการเรยีนรู้
และงานต่างๆ ของโรงเรียน
 -
จัดทำารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมา
ณ 2564

1,500 1,500

ท่ี รายการ/กิจกรรม
งบบุคลากร งบดำาเนินการ

รวมท้ังส้ินเงินเดือน
และค่าจ้าง

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

3 ข้ันตรวจสอบ
กำากับติดตามการดำาเนินงานตาม
โครงการในแผนปฏิบัติการ

4 ข้ันรายงาน
-
สรุปผลการดำาเนินงานตามโครง
การในแผนปฏิบัติการ

5 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินท์ 8,500 8,500
รวม - 10,000 - 10,000

ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้
6. การประเมินผล

ตัวบ่งช้ีความสำาเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือ
เชิงปริมาณ
   มีโครงการของแต่ละกลุ่มงาน  กลุ่มสาระการเรยีนรู้
และงานต่างๆ ของโรงเรียน ในการดำาเนินงาน
เชิงคุณภาพ
   การดำาเนินงานตามโครงการของแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้  และงานต่างๆ
ของโรงเรียนสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ของสำานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

เขียนโครงการ

สรุปการดำาเนินงานตามโ
ครงการ

แบบโครงการในแผนปฏิบัติ
การประจำาปีงบประมาณ

แบบสรุปการดำาเนินงานตาม
โครงการ



7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
การใช้จ่ายเงนิตามโครงการของแต่ละกลุ่มงาน  กลุ่มสาระการเรยีนรู้  และงานต่างๆ

ของโรงเรียนเป็นไปอยา่งมีระเบียบและสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ของสำานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ ของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                         (นายธีภัทร์ วัจนา)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางสาวสรยา คิดประโคน)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                                                             ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นางลำายง  เครือคำา)
                                                            ผู้ช่วยผูอ้ำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการจดัซ้ือวัสดุสำานักงานผูอ้ำานวยการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์

นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

การบรหิารงานสำานักงานผูอ้ำานวยการ  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
ในปจัจุบันมีความต้องการเครือ่งใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้สำานักงาน ท่ีมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา



ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการอำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหแ้ก่บุคลากรภายในหนว่ยงาน
ดังน้ันทางฝา่ยฯจึงได้จัดทำาโครงการการจดัซ้ือเคร่ืองใช้วัสดุ อุปกรณ์
และเคร่ืองใช้สำานักงานเพ่ือตอบสนองการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ 

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์สำานักงาน อย่างเพียงพอ และพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ
2. เพ่ืออำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ

ผู้ปฏิบัติงานในสำานักงานผูอ้ำานวยการ
3.2 เชิงคุณภาพ

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้สำานักงานทีมี่คุณภาพ ได้มาตรฐาน
2. บุคลากรทุกคนใช้วัสดุ อุปกรณ์สำานักงาน เพ่ืออำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

อย่างรวดเรว็ มีประสิทธิภาพ

4. วิธีดำาเนินการ

ลำาดับ กิจกรรมท่ีจัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค. 63 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์

นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

2. ประชุมช้ีแจงเก่ียวกบัการดำาเนินงาน พ.ย. 63 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา

นางสาวสรยา คิดประโคน
3. สำารวจวัสดุเพ่ือใช้ในสำานักงานผูอ้ำานวยการ พ.ย. 63 – ก.ย. 64 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์

นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

4. เขียนความจำานงในเอกสารแจง้ฝ่ายจัดซ้ือ พ.ย. 63 – ก.ย. 64 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา

นางสาวสรยา คิดประโคน
5. เขียนความจำานงในเอกสารเบิกวัสดุอุปกรณ์ พ.ย. 63 – ก.ย. 64 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์

นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

6. ตรวจเช็คจำานวนสิง่ของตามรายการเบิกวัสดุ พ.ย. 63 – ก.ย. 64 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา

นางสาวสรยา คิดประโคน
7. บันทึกค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและสรปุ พ.ย. 63 – ก.ย. 64 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์

นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน



8. รายงานและสรปุผลการดำาเนินงาน ก.ย. 63 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา

นางสาวสรยา คิดประโคน

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ(งบบริหาร)  จำานวน  150,000 บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. วัสดุ อุปกรณ์สำานักงาน 100,000 - 100,000
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 50,000 - 50,000

รวม 150,000 - 150,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. แนวทางการติดตามและประเมินผล
1.  รายงานการประชุม
2. การสรปุผลดำาเนินงาน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
          บุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์สำานักงานเพ่ือใช้ในการทำากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
    (นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์)                                       (นายธีภัทร์ วัจนา)
  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                               

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ          ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
     (นางสาวสรยา คิดประโคน)                                   (นายหลกัชัย  เนรกูิล)
     ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม                     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ          ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
        (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)



     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ                ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสำานักงานธุรการ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์

นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล



เน่ืองจากงานธุรการในโรงเรยีนแบง่ออกเป็นหลายประเภท ท่ีเก่ียวข้องกับตัวนักเรียน
บุคลากรในโรงเรยีน ชุมชน อำาเภอ จังหวัด จึงจำาเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะได้รับการพัฒนา
เพ่ือความสะดวกในการวางแผนค้นคว้า อ้างองิและการดำาเนินการด้านต่างๆ

2. วัตถุประสงค์
2.1  เพ่ือให้มีการบรหิารและพัฒนางานธุรการ-งานสารบรรณทีมี่ประสิทธิภาพ
2.2  เพ่ือให้งานธุรการ-งานสารบรรณของโรงเรยีนมีระบบ สะดวก รวดเรว็ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ

1. ร้อยละ 90  ของงานธุรการ – งานสารบรรณ ดำาเนินงานอยา่งเป็นระบบ สะดวก รวดเรว็
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2. ร้อยละ100  ของงานธุรการ- งานสารบรรณบรกิารงานธุรการ-
งานสารบรรณใหแ้ก่คณะครูและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

3.2 เชิงคุณภาพ
 1. การดำาเนินงานธุรการ – สารบรรณ มีความเป็นระบบ สะดวก รวดเรว็

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ –งานสารบรรณทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรมและการดำาเนินการ

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ตุลาคม 2563 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์

นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

2 แต่งต้ังคณะทำางาน ตุลาคม 2563 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

3 ดำาเนินงานตามโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

3.1 จัดหมวดหมู่งานธุรการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
3.2 กำาหนดข้ันตอนปฏิบัติงาน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
3.3 ดำาเนินงานตามข้ันตอน ตุลาคม 2563– กันยายน 2564

4 ประเมินผล กันยายน 2564 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

5 สรุป รายงานผล กันยายน 2564 นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ (งบบริหาร)   จำานวน  10,000  บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี



ท่ี กิจกรรม/รายการ
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวมตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ - - - - - -
2 แต่งต้ังคณะทำางาน - - - - - -
3 ดำาเนินงานตามโครงการ

3.1 จัดหมวดหมู่งานธุรการ - - - - - -
3.2
กำาหนดข้ันตอนปฏิบัติงาน

- - - - - -

3.3 ดำาเนินงานตามข้ันตอน - - 10,000 10,000 - 10,000
4 ประเมินผล - - - - - -
5 สรุป รายงานผล - - - - - -

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้

1. งานธุรการถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. การจัดเก็บเป็นระบบระเบียบ
3. สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลและอ้างองิได้

1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. สังเกต

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7.  ผลการท่ีคาดว่าจะได้รับ
งานธุรการของโรงเรยีนเป็นระบบ ถูกต้อง ทันสมัย สามารถตรวจสอบได้

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นายธีภัทร์ วัจนา)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางสาวสรยา คิดประโคน)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                               ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นายหลกัชัย  เนรกูิล)
                                                                   หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป



         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิตยา  จำาปาวะดี
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

การประชาสมัพันธ์โรงเรยีน ถือเป็นอีกหน่ึงในการนำาข้อมูลข่าวสารและความเคล่ือนไหวต่างๆ
ภายในโรงเรยีน ท้ังในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรยีนการสอน



ข้อมูลข่าวสารและเกรด็ความรู้ต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ
ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการพฒันาแกไ้ขปญัหาการจดัการศึกษาและภารกจิต่างๆ
ของโรงเรียนใหด้ำาเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารโรงเรียน พบว่า โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
มีการประชาสมัพันธ์โรงเรยีนน้อยกว่ากิจกรรมด้านอื่นๆ
ขาดการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการดำาเนินงานให้ชุมชนทราบด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย
จึงได้จัดทำาโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนข้ึน เพ่ือประโยชน์ทางด้านความสมัพันธ์อันดีระหว่างโรงเรยีนและชุมชน

2.  วัตถุประสงค์
2.1  เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกจิกรรมของโรงเรียนผา่นทางเว็บไซต์โรงเรยีน

วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสมัพันธ์โรงเรยีน และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโอกาสต่าง ๆ
         2.2  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

3. เป้าหมาย
3.1  ด้านปริมาณ

3.1.1  โรงเรยีนสามารถประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกจิกรรมผ่านทางเว็บไซต์โรงเรยีน
วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสมัพันธ์โรงเรยีนและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโอกาสต่างๆในระดับดี

3.1.2  โรงเรยีนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในระดับดี

3.2  ด้านคุณภาพ
โรงเรยีนโนเจรญิพิทยาคมมีระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกจิกรรมโรงเรียนทีทั่นสมัย

ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

4.  วิธีดำาเนินการ
4.1 ขั้นเตรียมการ (P)

4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสพฐ.  ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กับโครงการฯ

4.1.2  ศึกษาผลการดำาเนินโครงการฯ ในปท่ีีผ่านมา
4.1.3  ศึกษาบรบิทและสภาพความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการฯ
4.1.4  จัดทำาโครงการฯ นำาเสนอต่อฝ่ายบริหาร

4.2  ขั้นดำาเนินการ (D)
4.2.1 ประชุมคณะทำางานเพ่ือช้ีแจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน
4.2.2  ดำาเนินงานตามโครงการฯ

                  กิจกรรมจัดทำาเว็บไซต์โรงเรยีน
 กิจกรรมจัดทำาเว็บไซต์โรงเรยีน
 กิจกรรมจัดทำาวารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสมัพันธ์โรงเรยีน
 กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศข้อมูลเครือข่ายของสถานศึกษา



 กิจกรรมปรับปรุง พัฒนาห้องประชาสัมพันธ์และระบบเสียงตามสาย
4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C)

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการดำาเนินงาน และคอยอำานวยความสะดวก
ในการดำาเนินกิจกรรมของผู้เก่ียวข้องให้เป็นไปตามภาระงานทีโ่ครงการฯ กำาหนด

4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
4.4.1  สรุปประเมินโครงการฯ
4.4.2  จัดทำารายงานโครงการฯ  นำาเสนอฝ่ายบริหาร

5.  งบประมาณในการดำาเนินการ
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ขั้นเตรียมการ (P)
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรยีน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ สพฐ.
ในสว่นทีเ่ก่ียวข้องกับโครงการฯ
2.  ศึกษาผลการดำาเนินโครงการฯ ในปท่ีีผ่านมา
3.  ศึกษาบรบิทและสภาพความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการฯ
4.  จัดทำาโครงการฯ นำาเสนอต่อฝ่ายบริหาร

-

-
-

ตุลาคม
2563

นางสาวนิตย
า  จำาปาวะดี

ขั้นดำาเนินการ (D)
1.  ประชุมคณะทำางานเพ่ือช้ีแจงโครงการฯ
      และมอบหมายภาระงาน
2.  ดำาเนินงานตามโครงการฯ

4.1 กิจกรรมจัดทำาเว็บไซต์โรงเรยีน
 4.2 กิจกรรมจัดทำาวารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสมัพันธ์โรงเรยีน

4.3
กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศข้อมูลเครือข่ายของสถานศึกษา
          4.4 ปรับปรุง
พัฒนาห้องประชาสัมพันธ์และระบบเสียงตามสาย

d
-

5,000

-
-

นางสาวนิตย
า  จำาปาวะดี

ขั้นนิเทศติดตามผล (C)
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตาม การดำาเนินงาน
และคอยอำานวยความสะดวก
ในการดำาเนินกิจกรรมของผู้เก่ียวข้องให้เป็นไปตามภาระงานทีโ่ครงก
ารฯ กำาหนด

- นางสาวนิตย
า  จำาปาวะดี

ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
  4.4.1  สรุปประเมินโครงการ
  4.4.2  จัดทำารายงานโครงการฯ  นำาเสนอ ฝ่ายบริหาร

-
- กันยายน

2564

นางสาวนิตย
า  จำาปาวะดี
นางสาวนิตย
า  จำาปาวะดี

                      รวมท้ังส้ิน 5,000



6.  การประเมินผลการดำาเนินงาน

ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ
วิธีการประเม

ิ น
เคร่ืองมือท่ีใช

้
ด้านปริมาณ
โรงเรยีนมรีะบบงานประชาสัมพันธ์

 เว็บไซต์โรงเรยีน
วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสมัพันธ์โรงเรยีน
ระบบงานสารสนเทศข้อมูลเครือข่ายของสถานศึกษ

า
 ห้องประชาสัมพันธ์และระบบเสียงตามสาย

สังเกต

สำารวจ

ประเมินผล

แบบสังเกต

แบบสำารวจ

แบบประเมิน
ผล

ด้านคุณภาพ

โรงเรยีนโนเจรญิพิทยาคมมีระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกจิกรร
มโรงเรียนทีทั่นสมัย ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน
ตลอดจนมีส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

ประเมินผล
แบบประเมิน

ผล

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
โรงเรยีนมีการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกจิกรรมของโรงเรียนผา่นทางเว็บไซต์โรงเรยีน

วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสมัพันธ์โรงเรยีน และมีห้องประชาสัมพันธ์และระบบเสียงตามสายท่ีมีคุณภาพ
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางสาวนิตยา  จำาปาวะดี)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                               ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นายหลกัชัย  เนรกูิล)
                                                                   หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ



                                                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการปรบัปรุงห้องโสตทัศนศึกษา
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัส  ใยยอง และ นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เน่ืองจากห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
ได้ให้บริการในการจัดกิจกรรมท้ังจากหนว่ยงานภายในและหนว่ยงานภายนอกมาเปน็เวลานาน
ทำาให้มีสภาพทรุดโทรมลงและอุปกรณ์ท่ีใช้บางส่วนได้ชำารุดเสียหาย
ดังน้ันงานโสตทศันศึกษาจงึได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง
และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน หรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีให้บริการแกชุ่มชน
          ดังน้ันงานโสตทศันศึกษา จึงจำาเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรยีน และชุมชนในการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งผลให้โรงเรยีน



และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง
และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา

เพ่ือให้การดำาเนินงานเปน็ไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการปรบัปรุงห้องโสตทัศนศึกษาข้ึน

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีเดิมท่ีใช้งานใหใ้ช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. เพ่ือปรับปรุงปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาให้สามารถใหบ้ริการได้ดี
3. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับการใช้งานและให้บริการ

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

ห้องโสตทัศนศึกษาได้รับการปรบัปรุงสามารถใหมี้สภาพดีข้ึนกว่าเดิม
สามารถใช้งานได้มากกว่า 90%
          3.2 ด้านคุณภาพ

ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
จะมีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยเีพ่ือใช้ในการเรยีนการสอนและการพัฒนาหนว่ยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม

งบประมาณ

รวม

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการตอ

บแ
ทน

ใช้ส
อย

วัสดุ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 งานโสตทัศนศึกษา
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน กรกฎาคม

64
งานโสตทัศนศึกษา

3. ประชุมคณะทำางาน กรกฎาคม
64

งานโสตทัศนศึกษา

4. ดำาเนินงานตามโครงการ สิงหาคม 64 งานโสตทัศนศึกษา
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม สิงหาคม 64 คณะทำางาน
6. ประเมินผล สิงหาคม 64 คณะทำางาน
7. สรุปและรายงานผล กันยายน 64 นายวินัส ใยยอง

น.ส.อัญชลิตา
อัมรานนท์

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  10,000 บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

รวม หมายเหตุ



                     กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม
1. อุปกรณ์เทคโนโลยี 8,000 - 8,000
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 2,000 - 2,000

รวม 10,000 - 10,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1 บุคลากรภายในโรงเรยีน                        ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
มีห้องโสตทัศนศึกษา

พร้อมใช้ในการใหบ้ริการการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนและการใหบ้ริการหนว่ยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                (นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท)์
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                            ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                       (นายวินัส  ใยยอง)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                               ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นายหลกัชัย  เนรกูิล)
                                                                   หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป

                     ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ



                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการจดัอบรมการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลรปูแบบ
DLTV&DLIT

สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัส  ใยยอง และ นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล
             สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
มีมติเห็นชอบให้ดำาเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
มีกิจกรรมหลัก คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกล  โดยแบง่เป็น  2
 กิจกรรมย่อย คือการจดัการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) และการจดัการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสี
ารสนเทศ (DLIT) ซ่ึงการดำาเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลจะเกิดประสิทธิ



ภาพได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความรูค้วามเข้าใจและมีทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สา
มารถนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปใช้ในการจัดการเรยีนรู้ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยทีางไกล (Distance Learning)
เป็นการจัดการศึกษาท่ีใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรยีนการสอนในทกุห้องเรียน
แก้ปัญหาการขาดแคลนครใูนโรงเรยีนขนาดเลก็ ครูสามารถจดัการเรยีนรู้ในทกุสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักเรียนและครูได้เข้าถึงส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
และทุกภาคสว่นเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา การนำาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance
Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม
(Distance LearningTelevision : DLTV) และการจดัการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance
Learning Information Technology : DLIT) มาดำาเนินงานโดยเรง่ด่วนเพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา
โดยมีการจัดสภาพการสนบัสนุนการจัดการเรยีนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน
ท้ังกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้น กระบวนการสรา้งความรู ้จากการลงมือปฏิบัติ เน้ือหา
ตลอดจนส่ือและอุปกรณ์ท่ีจำาเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทกุคน อันเป็นการ
ดำาเนินการตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทและสนองพระราชดำา ริในการทีจ่ะพัฒนาการศึกษาไทยใหเ้จรญิก้าวหน้า
ซ่ึงในการดำาเนินการตามแนวทางดังกล่าวสถานศึกษาจะต้องมีแผนงานรองรบั
มีการบรหิารจัดการทัง้ทางด้านกระบวนการและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรยีนรู้ให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบ
เพ่ือให้การจัดการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ
          
จากความสำาคัญดังกล่าวข้างต้นเพ่ือเป็นการเตรยีมความพร้อมและรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีกำาลังเกิดข้ึน
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
จึงได้เสนอโครงการน้ีข้ึนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นการพฒันาผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนใหมี้ทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศในการจดัการเรยีนรู้และการทำางา
นตามแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนากร
ะบวนการจดัการเรยีนรู้และเพ่ิมช่องทางการเรยีนรู้ของนักเรียน
ด้วยระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ  ผู้บริหาร ครู นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการใช้ส่ือ นวัตกรรมการจดัการเรยีนรู้
และใช้เป็นเครื่องมือในการจดัการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ได้รับโอกาสทางการเรยีนรู้อย่างทัว่ถึงและเท่าเทยีม  ทันโลกทันเหตุการณ์
มีความสมบูรณ์ท้ังสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ
เป็นการปลกูฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีสามารถอยูใ่นสงัคมปัจจุบันได้อย่างเป็นสุข

 2.วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรยีนรู้
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. เพ่ือพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรยีนรู้ตามแนวทางการจดัการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21



5. วิธีดำาเนินการ

กิจกรรม
ระยะเวลา
(ระบุวันท่ี)

เป้าหมาย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่นๆ

1. ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
2. จัดทำาคู่มือประกอบการอบรม
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
google Apps for education
4. ติดตามการดำาเนินงาน
5.  สรุปผลการดำาเนินงาน

ต.ค.63-
ก.ย.64

ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรท
างการศึกษา
จำานวน43 คน

2,000 กลุ่มบริหารวิ
ชาการ

6. งบปบประมาณ  () เงินอุดหนุน   (   ) เงิน บ.ก.ศ.   (   ) เงินนโยบายเรยีนฟรี  (  ) เงินอื่นๆ (ระบุ)
งบประมาณกลาง

7. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณและทรัพยากรท่ีใช้

ท่ี กิจกรรม  /  รายการ
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์

3. เป้าหมาย
  3.1 เชิงปริมาณ
        3.1.1  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม ร้อยละ

100  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในจดัการเรยีนรู้ มีส่ือ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

3.2  เชิงคุณภาพ
                  3.2.1  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมมีความรู้
ความเข้าใจ และมีทักษะการประยุกต์ใช้การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ
เป็นเครื่องมือการจดัทำาหลักสูตร
การจัดทำาแผนการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการและจดัการเรยีนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3.2.2 นักเรียนใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ
เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ท้ังในและนอกห้องเรียน
ช่วยลดความเหล่ือมล้ำาทางการศึกษา และเพ่ิมศักยภาพในการเรยีนรู้ของนักเรียน
4.ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ท่ี กิจกรรม
ระยะเวลาดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ผู้รับผิดชอบ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
Google Apps for education

กลุ่มวิชากา
ร



1

2

-  ค่าเอกสารประกอบการอบรม
จำานวน  43 เล่ม
- สรุปรายงาน

2,000 2,000

รวม 2,000

8. การติดตามและประเมินผล

ตัวช้ีวัดความสำาเร็จ
(ด้านประสิทธิภาพ)

เกณฑ์ความสำาเร็จ
(ด้านประสิทธิผล)

เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการประเมิ

น
1. ผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรยีนโนน
เจรญิพิทยาคมสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเ
ทศ ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง
2.
ครูและนักเรียนมีช่องทางในการจดัการเรยี
นรู้
การแลกเปล่ียนประสบการณ์และกิจกรรมต
ามรปูแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรยีนโนนเจรญิพิ
ทยาคมสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง ร้อยละ 100
2. ครูและนักเรียนมีช่องทางในการจดัการเรยีนรู้
การแลกเปล่ียนประสบการณ์และกิจกรรมตามรูปแ
บบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภา
พ ร้อยละ 100

แบบสอบถาม

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                (นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท)์
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                            ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                       (นายวินัส  ใยยอง)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                               ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                     (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ



                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ห้องเทคโนโลยี
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัส  ใยยอง และ นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564



....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เน่ืองจากคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง ตลอดจนภาพ เคล่ือนไหว
ซ่ึงเราเรยีกในทางสือ่ว่า “ส่ือผสม (Multimedia)”
ดังน้ันจึงได้มีการนำาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรยีนการสอนใน โรงเรยีนอยา่งแพรห่ลาย
แต่จะมีจำานวนเทา่ใดนั้น ข้ึนอยูกั่บความสามารถของโรงเรยีนนั้น ๆ ท่ีจะจัดหา
เพ่ือให้การปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนสามารถดำาเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนจึงได้ข
อให้มีการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ห้องเทคโนโลยี  เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนในการเรยีนรู้

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิได้มีคอมพิวเตอร์ใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ
3. เพ่ือกระบวนการจดัการเรยีนการสอนเกดิประสิทธิภาพสูงสุด

3.  เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ

มีคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้งานได้มากกว่า 90%
          3.2 ด้านคุณภาพ

โรงเรยีนจะมีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยเีพ่ือใช้ในการเรยีนการสอนและการพัฒนาหนว่ยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม

งบประมาณ

รวม

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการตอ

บแ
ทน

ใช้ส
อย

วัสดุ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 งานสารสนเทศ
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน กรกฎาคม

64
งานสารสนเทศ

3. ประชุมคณะทำางาน กรกฎาคม
64

งานสารสนเทศ

4. ดำาเนินงานตามโครงการ สิงหาคม 64 งานสารสนเทศ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม สิงหาคม 64 คณะทำางาน
6. ประเมินผล สิงหาคม 64 คณะทำางาน
7. สรุปและรายงานผล กันยายน 64 นายวินัส ใยยอง

น.ส.อัญชลิตา
อัมรานนท์



5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรียนฟรี  15 ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  จำานวน  150,000

บาท  รายละเอียดดังน้ี

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ห้องเทคโนโลยี จำานวน  150,000  บาท

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1 บุคลากรภายในโรงเรยีน                        ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมใช้งานอยา่งเพียงพอต่อความต้องการ

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                (นางสาวอญัชลิตา  อัมรานนท)์
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                            ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                       (นายวินัส  ใยยอง)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                        ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการปรบัปรุงเคร่ืองปรับอากาศ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัส  ใยยอง
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม เป็นโรงเรยีนทีเ่ปิดดำาเนินการจัดการเรยีนการสอน และให้บริการกบัชุมชน



เพ่ือสนองตอบความต้องการของชุมชนท่ีเข้าใช้บริการหอ้งโสตทัศนศึกษา
แต่เน่ืองจากเครื่องปรับอากาศในหอ้งโสตทัศนศึกษามีอายุการใช้งานทีน่านมากแลว้
เกิดชำารุดเสียหายทำาให้ผู้รับบริการไมไ่ด้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
จึงได้จัดทำาโครงการจดัซ้ือเคร่ืองอำานวยความสะดวกข้ึน
เพ่ือท่ีจะอำานวยความสะดวกในงานบรกิารด้านต่างๆของห้องโสตทัศนศึกษาใหมี้ความสะดวกสบายและปลอดภัยก
ั บผู้รับบริการ 

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือการใช้งานทีเ่หมาะสมและช่วยประหยัดไฟฟ้าภายในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน
2. เพ่ือให้บริการทนักับนักเรียน และมีมาตรฐานการใช้งาน

     3. เพ่ือการบรกิารกบัชุมชนและหน่วยงานภายนอกทีเ่ข้ามาขอใช้ห้องโสตทัศนศึกษา

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ

 โรงเรยีนมีอาคารสถานที่
และเคร่ืองอำานวยความสะดวกท่ีมีความพร้อมในการดำาเนินการด้านหอพักนักเรียนประจำา

3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ชีวิตในหอพักนักเรียนประจำา
2. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านหอพักนักเรียนประจำา

4.  การดำาเนินการ
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ขั้นเตรียมการ (P)
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรยีน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ สพฐ.
ในสว่นทีเ่ก่ียวข้องกับโครงการฯ
2.  ศึกษาผลการดำาเนินโครงการฯ ในปท่ีีผ่านมา
3.  ศึกษาบรบิทและสภาพความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการฯ
4.  จัดทำาโครงการฯ นำาเสนอต่อฝ่ายบริหาร

-

-
-

ตุลาคม
2563

นายวินัส
ใยยอง

ขั้นดำาเนินการ (D)
1.  ประชุมคณะทำางานเพ่ือช้ีแจงโครงการฯ
      และมอบหมายภาระงาน
2.  ดำาเนินงานตามโครงการฯ

d
-

ตุลาคม
2563

-
กันยายน
2564

นายวินัส
ใยยอง

ขั้นนิเทศติดตามผล (C)
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตาม การดำาเนินงาน
และคอยอำานวยความสะดวก
ในการดำาเนินกิจกรรมของผู้เก่ียวข้องให้เป็นไปตามภาระงานทีโ่ครงกา
รฯ กำาหนด

-
กันยายน
2564

นายวินัส
ใยยอง



กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
  4.4.1  สรุปประเมินโครงการ
  4.4.2  จัดทำารายงานโครงการฯ  นำาเสนอ ฝ่ายบริหาร

-
- กันยายน

2564

นายวินัส
ใยยอง

5. งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากงบอุดหนุน  จำานวน  54,000  บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ

ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ปรับปรุงและซ่อมบำารุงเคร่ืองปรับอากาศ 45,000 - 45,000
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 9,000 - 9,000

รวม 54,000 - 54,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1. บุคลากรภายในโรงเรยีน                        ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1. บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ห้องโสตทัศนศึกษาได้รับการดูแล ปรับปรุงซ่อมแซม

สามารถใช้เป็นสถานทีจ่ัดกิจกรรมของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                          (นายวินัส  ใยยอง)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม



                                                               ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นายหลกัชัย  เนรกูิล)
                                                                   หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการปรบัปรุงระบบเสียงตามสายหอประชุมและห้องโสตทัศนศึกษา
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัส  ใยยอง
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล



เน่ืองจากระบบเสียงตามสายของโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
ได้ติดต้ังมาเป็นระยะเวลานานทำาให้คุณภาพของระบบ เสียงตามสายไม่ดี เสียงเบา
จึงทำาให้การสือ่สารทางด้านเสยีงตามสายได้ยินไม่ท่ัวถึงท้ังโรงเรียน
ระบบเสียงตามสายมีความสำาคัญต่อการประชาสมัพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรยีน เพ่ือให้ทุกคนได้
รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้อง รวดเรว็อยา่งทัว่ถึงกัน เสียงท่ีมีประสิทธิภาพต่อการได้ยินจึงมีผลต่อผู้รับข่าวสารต่าง ๆ
ท่ีจะได้รับข่าวสารการประชาสมัพันธ์กิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน ทางงานโสตทศันศึกษาโรงเรยีน
จึงจัดทำาโครงการพัฒนาระบบเสียงตามสายภายในโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมข้ึนมา
เพ่ือพัฒนาระบบเสียงตามสายภายในโรงเรยีนใหมี้ประสิทธิภาพต่อการได้ยิน ครอบคลุมท่ัวท้ังโรงเรียน มากย่ิงข้ึน

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปรับปรุงระบบการส่งสัญญาณเสียงตามสายภายในอาคารเรยีน
2. เพ่ือขยายจุดแพร่สัญญาณเสียงตามสายได้ยินอยา่งชัดเจนไปยงัอาคารต่างๆ ของโรงเรียน

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ

อาคาร 1,2,3,4, อาคารประกอบและโรงอาหาร โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรยีนได้ยินเสียงการประชาสมัพันธ์อย่างชัดเจน

4.  รายละเอียดกิจกรรมการดำาเนินงาน
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ขั้นเตรียมการ (P)
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรยีน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ สพฐ.
ในสว่นทีเ่ก่ียวข้องกับโครงการฯ
2.  ศึกษาผลการดำาเนินโครงการฯ ในปท่ีีผ่านมา
3.  ศึกษาบรบิทและสภาพความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการฯ
4.  จัดทำาโครงการฯ นำาเสนอต่อฝ่ายบริหาร

-

-
-

ตุลาคม
2563

นายวินัส
ใยยอง

ขั้นดำาเนินการ (D)
1.  ประชุมคณะทำางานเพ่ือช้ีแจงโครงการฯ
      และมอบหมายภาระงาน
2.  ดำาเนินงานตามโครงการฯ

d
-

ตุลาคม
2563

-
กันยายน
2564

นายวินัส
ใยยอง



กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ขั้นนิเทศติดตามผล (C)
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตาม การดำาเนินงาน
และคอยอำานวยความสะดวก
ในการดำาเนินกิจกรรมของผู้เก่ียวข้องให้เป็นไปตามภาระงานทีโ่ครงกา
รฯ กำาหนด

-
กันยายน
2564

นายวินัส
ใยยอง

ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
  4.4.1  สรุปประเมินโครงการ
  4.4.2  จัดทำารายงานโครงการฯ  นำาเสนอ ฝ่ายบริหาร

-
- กันยายน

2564

นายวินัส
ใยยอง

5. งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากงบอุดหนุน งบบริหาร  จำานวน  -  บาท

จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ปรับปรุงและซ่อมบำารุงเคร่ืองปรับอากาศ
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1. บุคลากรภายในโรงเรยีน                        ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1. บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
นักเรียน ครู บุคลากร โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลถูกต้อง

การประชาสมัพันธ์เสียง ตามสายของกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน อย่างชัดเจน ท่ัวถึง รวดเรว็ ฉับไว
เป็นปัจจุบัน ตามอาคารเรยีนต่าง ๆ
ภายในโรงเรยีนจากการพฒันาและปรับปรุงระบบสัญญาณเสียงแบบใหม่ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน



ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                          (นายวินัส  ใยยอง)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                               ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นายหลกัชัย  เนรกูิล)
                                                                   หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

 ชื่อโครงการ โครงการจดัซ้ือเวชภัณฑ์ยาห้องพยาบาลและวัสดุครุภัณฑ์
                                          ประจำาห้องพยาบาล
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป



ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรทยั  หงษ์สอ และ นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เพ่ือให้มียาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ให้บริการนักเรียนครู
และบุคลากรในโรงเรยีนอยา่งเพียงพอและสะอาดปลอดภัย
งานอนามยัจึงต้องจัดเตรียมยาสามญัประจำาบ้านและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ
ไว้ให้เพียงพอสำาหรับการดูแลนกัเรียนทีเ่จ็บป่วยหรอืได้รับอุบัติเหตุ

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้สถานศึกษามียาสามญัประจำาบ้านและวัสดุครุภัณฑ์ด้านการปฐมพยาบาลไว้บริการผูเ้รียน
     และบุคลากร ด้านสุขภาพอนามยั
2. เพ่ือให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลท่ีได้มาตรฐานสากลเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามยั 

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

     นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลสุขภาพอนามยัจำานวน 600 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
         นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนมีความพึงพอใจในงานอนามยั

โรงเรยีนอยูใ่นระดับมาก
      

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม งบประมาณ
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 งานอนามยั
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน พฤศจิกายน 63 งานอนามยั
3. ประชุมคณะทำางาน ธันวาคม 63 งานอนามยั
4. ดำาเนินงานตามโครงการ 7,000 มกราคม 64 งานอนามยั
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม มกราคม 64 คณะทำางาน
6. ประเมินผล มกราคม 64 คณะทำางาน
7. สรุปและรายงานผล กันยายน 64 นางสาวอรทยั หงส์สอ

นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์

5. งบประมาณ



จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  7,000 บาท บาท  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1.
ยาสามญัประจำาบ้านและวัสดุครุภัณฑ์ด้านการปฐ
มพยาบาล

5,000 - 5,000

2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 2,000 - 2,000
รวม 7,000 - 7,000

ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวช้ีวัด แหล่งท่ีมาของข้อมูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1.
นักเรียนมีและบุคคลากรในโรงเรยีนมีสุขภาพมียาสามญัเพ่ือใช้บริการในเบือ้งต้น

1. สังเกตพฤติกรรม 1. แบบประเมินพฤติกรรม

2.  ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรยีนได้รับการดูแลปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 1.  ใช้แบบสอบถาม
2.
แบบลงช่ือผู้ใช้บริการ

1.
แบบสอบถามความพึงพอ
ใจ

2.  แบบลงช่ือผู้ใช้บริการ

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.  นักเรียน – ครูและบุคลากรมีสุขภาพทีดี่
2.  นักเรียน – ครูและบุคลากรได้รับความรู้ท่ีถูกต้องในการดูแลเร่ืองสุขภาพ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                      (นางสาวอรทยั  หงษ์สอ)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                               ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นายหลกัชัย  เนรกูิล)
                                                                   หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป



         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการอบรมความรูด้้านสุขภาพ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน



รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรทยั  หงษ์สอ และ นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

การมีสุขภาพรา่งกายทีแ่ข็งแรง  สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจติใจเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับทุกคน
ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการดำารงชีวิต การเรยีน การทำางาน  ดังน้ันทุกคนจงึควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามยั
รู้จักดูแลสุขภาพตนเองและได้รับการดูแลเบ้ืองต้นเม่ือเจ็บป่วยขณะอยู่ในโรงเรยีน

2. วัตถุประสงค์
1) เพ่ือให้นักเรียน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้นับการบรกิารด้านสุขภาพอนามยัท่ีดีและเพียงพอต่อความต
้ องการ

2) เพ่ือจัดให้มีการตรวจสขุภาพนกัเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรยีน
3) เพ่ือเผยแพร่ความรูเ้ก่ียวกบัการรกัษาสุขภาพอนามยัแกน่ักเรียน – ครู

และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรยีนและชุมชน
4) เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
5) เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนมีสุขภาพทีดี่ท้ังร่างกายและจติใจ

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลสุขภาพอนามยั จำานวน 600 คน
3.2 ด้านคุณภาพ

1. นักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนมีความพึงพอใจในงานอนามยัโรงเรยีนอยูใ่นระดับมาก

2. ผลการประเมินนักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพใหส้มบูรณ์  แข็งแรงดี  เฉล่ียร้อยละ 80

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม งบประมาณ
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 63 งานอนามยั
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน พฤศจิกายน63 งานอนามยั
3. ประชุมคณะทำางาน ธันวาคม63 งานอนามยั
4. ดำาเนินงานตามโครงการ มกราคม64 งานอนามยั
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม มกราคม64 คณะทำางาน



6. ประเมินผล มกราคม64 คณะทำางาน
7. สรุปและรายงานผล กันยายน 64 นางสาวอรทยั หงษ์สอ

นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  1,000 บาท

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวช้ีวัด แหล่งท่ีมาของข้อมูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
ผลผลิต
1.
นักเรียนมีและครูรวมถึงบุคคลากรในโรงเรยีนมีสุขภาพทีดี่

2. สังเกตพฤติกรรมจาการรว่มกิจก
รรม

2. แบบประเมินพฤติกรรม

2.  นักเรียนและครูเห็นความสำาคัญของการดูแลสุขภาพ 1.  ใช้แบบสอบถาม 1.
แบบสอบถามความพึงพอ
ใจ

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.  นักเรียน – ครูและบุคลากรมีสุขภาพทีดี่
2.  นักเรียน – ครูและบุคลากรได้รับความรู้ท่ีถูกต้องในการดูแลเร่ืองสุขภาพ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                      (นางสาวอรทยั  หงษ์สอ)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                   (นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                               ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                        (นายหลกัชัย  เนรกูิล)
                                                                   หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป

         ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                      (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)



                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                   ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                           ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการปรบัปรุงเวทีโรงยมิ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน



รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลักชัย เนริกูล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิ อ.บ้านกรวด สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรยีนดีศรีตำาบล เพ่ือพัฒนาโรงเรยีนใหเ้ป็นคุณภาพ
มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งท้ังทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามยั
และเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอยา่งมีคุณภาพสำาหรับนักเรียนด้อยโอกาส

เพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมด้านต่างๆของนักเรียน  ครู
บุคลากรทางการศึกษา  และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ทำาโครงการปรบัปรุงฝ้าเวทหีอประชุมด้านหน้า

2.  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปรับปรุงโครงการปรบัปรุงฝ้าเวทหีอประชุมด้านหน้า
2. เพ่ือพัฒนาหอประชุมโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการจดักิจกรรมด้านต่างๆของนักเรียน  ครู

บุคลากรทางการศึกษา  และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

1.  นักเรียน
2.  ครู บุคลากรทางการศึกษา
3.  ชุมชน

           3.2 ด้านคุณภาพ
มีอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยต่อการใหบ้ริการแกน่ักเรียน ครู

บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64



5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี
6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้

โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนกา
รสอน

1. สอบถาม
สัมภาษณ์
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรยีน  ห้องเรียน  มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ และเอ้ือต่อการเรยีนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน

  2.



โรงเรยีนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรียนทีต่อบสนองความต้องการของผู้เรียนอยา่งหลากหลาย
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดทำากันสาดหนา้อาคาร 1 และ 3
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ



สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิ อ.บ้านกรวด สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรยีนดีศรีตำาบล เพ่ือพัฒนาโรงเรยีนใหเ้ป็นคุณภาพ
มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งท้ังทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามยั
และเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอยา่งมีคุณภาพสำาหรับนักเรียนด้อยโอกาส

เพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมีประสิทธิภา
พ จึงได้ทำาโครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดทำากันสาดหนา้อาคาร  4

2.  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อมและอาคารสถานท่ี
2.

เพ่ือพัฒนาอาคารเรยีนใหมี้บรรยากาศในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียนใหเ้หมาะต่อการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ต็มศ
ั กยภาพ

3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

1.  นักเรียน
2.  ครู บุคลากรทางการศึกษา
3.  ชุมชน

           3.2 ด้านคุณภาพ
มีอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยต่อการใหบ้ริการแกน่ักเรียน ครู

บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน



4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี
6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้



โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนกา
รสอน

1. สอบถาม
สัมภาษณ์
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรยีน  ห้องเรียน  มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ และเอ้ือต่อการเรยีนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน

  2.
โรงเรยีนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรียนทีต่อบสนองความต้องการของผู้เรียนอยา่งหลากหลาย

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  ได้ดำาเนินการจัดการเรยีนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
ซ่ึงสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีเป็นสิ่งสำาคัญและช่วยสง่เสริมในการเรยีนรู้ให้
ผู้เรียนได้ใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซอ่มแซมอาคารสถานท่ีต่างๆ
และแหล่งเรียนรู้  โรงเรยีนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการ
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน หรือใช้อาคารสถานทีต่่างๆในการจดักิจกรรมให้บริการแกชุ่มชน
สภาพของอาคารเรยีน อาคารประกอบ ห้องน้ำาห้องส้วม ต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน
จึงต้องดำาเนินการจัดทำาโครงการดังกล่าว เพ่ือให้เอ้ือต่อการจดั กิจกรรมการเรยีนรู้ตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ต่างๆ
ให้นักเรียนได้เรียนอยา่งมีความสุข พร้อมท้ังมีแหล่งการเรยีนรู้ ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนทีห่ลากหลาย
มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีอาคารเรยีนทีมี่ความปลอดภัย

          ดังน้ันงานอาคารสถานที ่จึงจำาเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรยีน และชุมชนในการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งผลให้โรงเรยีน
และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง
และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา



เพ่ือให้การดำาเนินงานเปน็ไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการพัฒนาห้องเกียรติยศข้ึน

2.  วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือให้อาคารสถานที ่อาคารประกอบและส่ิงแวดล้อม ส่ิงอำานวยความสะดวกของโรงเรียน

และ บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มร่ืน ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจดัการเรยีนรู้
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรยีน

2.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานทีไ่ด้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ
2.3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีนใหเ้อ้ือต่อการเรยีนรู้และการจดัการเรยีนการสอน

อย่างมีคุณภาพ

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1  ครู 43 คน นักเรียน 610 คน นักการภารโรง 3 คน
3.1.2  ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไป
3.1.3  หน่วยงานทกุหน่วยงานทีข่อรบับริการ

3.2 ด้านคุณภาพ
 3.2.1  อาคารเรยีนและสถานทีต่่างๆภายในโรงเรยีนอยูใ่นสภาพดีและพร้อมใช้งาน

ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ
3.2.2  สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรยีนสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศ

ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรยีนรู้
3.2.3  โรงเรยีนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนเพ่ิมข้ึน

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64



5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี
ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้
6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1. บุคลากรภายในโรงเรยีน                        ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1. บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน



7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. ห้องเรียนและส่ิงแวดล้อมท่ัวไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานกจิกรรมต่างๆ

ท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรยีนการสอน ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะครูนักเรียน และบุคลากรสามารถ ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังหมดภายในโรงเรยีนในการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการจดัซ่อมแซมปรับปรุงระบบกรองน้ำา
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

สภาพปัจจุบันของโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
มีจำานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนการใหบ้ริการด้านน้ำาด่ืมเป็นสิ่งสำาคัญมากกับสถาบนั
ท่ีเอ้ือต่อการใหบ้ริการไมเ่พียงพอและด้านสุขอนามยัก็มีข้อบกพร่องเร่ืองความสะอาด
เพราะสภาพของเคร่ืองกรองน้ำาท่ีมีอยู่ปัจจุบัน ได้ติดต้ังมาหลายปีแล้ว ทำาให้สภาพการใช้งานมีคุณภาพท่ีน้อยลง
กรอปกับมีจำานวนนักเรียนและบุคลากรท่ีใช้บริการเรือ่งน้ำาด่ืมทุกวัน เพ่ือสุขภาพอนามยัท่ีดีต่อการบรโิภค
งานสถานทีจ่ึงต้องมีการปรบัปรุงและพัฒนาด้านการให้บริการน้ำาด่ืม
ดังน้ันทางงานอาคารสถานทีจ่ึงได้ทำาโครงการนีข้ึ้นมา
โดยจดัให้มีสภาพแวดล้อมและสาธารณูปโภคท่ีเอ้ือต่อการศึกษาข้ึน
เพ่ือให้ระบบติดต้ังเคร่ืองกรองน้ำาด่ืมมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานสากล

2.  วัตถุประสงค์



  1. เพ่ือให้สภาพของระบบกรองน้ำาด่ืมดีและเหมาะสม
2. เพ่ือให้มีน้ำาท่ีสะอาดเพียงพอต่อการใหบ้ริการ

  3. เพ่ือความปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากร
  4. เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและเหมาะสม

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมทุกคน ได้รับน้ำาด่ืมท่ีสะอาดและปลอดภัย
3.2 ด้านคุณภาพ

 มีน้ำาด่ืมท่ีเพียงพอแลถูกสุขอนามยั

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน



13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้
6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1. บุคลากรภายในโรงเรยีน                        ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1. บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. มีระบบกรองน้ำาด่ืมดีและเหมาะสม

     2. มีน้ำาท่ีสะอาดเพียงพอต่อการใหบ้ริการ และมีความปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากร
    3. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและเหมาะสม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ



ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เน่ืองจากโรงเรยีนมีความสำาคัญรองจากบ้าน
นักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรยีนวันละหลายช่ัวโมงจึงจำาเป็นต้องจัดสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อมท่ีดีและเหมาะสม
เพ่ือท่ีจะช่วยใหเ้กิดการเรยีนรู้ ครูสามารถจดักิจกรรมการเรยีนการสอนได้สะดวกย่ิงข้ึน
และยังช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนใหเ้ป็นไปในทางทีพึ่งประสงค์อีกด้วย การปรบัปรุงบริเวณ
อาคารสถานทีใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการดูแลรกัษาอยา่งต่อเน่ือง

2.  วัตถุประสงค์



3.1 เพ่ือให้โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน
3.2 เพ่ือสร้างความรกัและศรัทธาใหน้ักเรียนรักสถาบนัการศึกษาของตน
3.3 เพ่ือให้โรงเรยีนสะอาด ร่มร่ืน สวยงามเป็นระเบียบ
3.4 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3.5 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู ทุกคนมีสุขภาพจติท่ีดี มีอารมณ์สุนทร ีรักธรรมชาติ

3.  เป้าหมาย
1. บริเวณอาคารเรยีนสะดวก เรียบรอ้ย เอ้ือต่อการเรยีนการสอน
2. มีการจัดการ ดูแลรกัษาอาคารสถนที ่ให้ร่มร่ืนสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน



13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

7.  ผลการท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 บริเวณอาคารเรยีนสะดวก เรียบรอ้ย เอ้ือต่อการเรยีนการสอน
7.2 มีการจัดการ ดูแลรกัษาอาคารสถานที ่ให้ร่มร่ืนสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสามารถ  ยงปัญญา
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เน่ืองจากโรงเรยีนมีความสำาคัญรองจากบ้าน
นักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรยีนวันละหลายช่ัวโมงจึงจำาเป็นต้องจัดสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อมท่ีดีและเหมาะสม
เพ่ือท่ีจะช่วยใหเ้กิดการเรยีนรู้ ครูสามารถจดักิจกรรมการเรยีนการสอนได้สะดวกย่ิงข้ึน
และยังช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนใหเ้ป็นไปในทางทีพึ่งประสงค์อีกด้วย การปรบัปรุงบริเวณ
อาคารสถานทีใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการดูแลรกัษาอยา่งต่อเน่ือง

2.  วัตถุประสงค์



1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการขยะแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม                 
2. เพ่ือกำาจัดขยะมูลฝอยในชุมชนไม่ให้มีขยะตกค้าง

3.  เป้าหมาย
1. โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด เหมาะสมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
2. มีการจัดการ ดูแลรกัษาอาคารสถานที ่ให้ร่มร่ืนสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 62

กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 62
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 62
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.61-ก.ย.63
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 62
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 62
5. งบประมาณ

จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน



17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้

โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนกา
รสอน

1. สอบถาม
สัมภาษณ์
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7.  ผลการท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด เหมาะสมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
7.2 มีการจัดการ ดูแลรกัษาอาคารสถนที ่ให้ร่มร่ืนสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)



ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน



นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เน่ืองจากโรงเรยีนมีความสำาคัญรองจากบ้าน
นักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรยีนวันละหลายช่ัวโมงจึงจำาเป็นต้องจัดสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อมท่ีดีและเหมาะสม
เพ่ือท่ีจะช่วยใหเ้กิดการเรยีนรู้ ครูสามารถจดักิจกรรมการเรยีนการสอนได้สะดวกย่ิงข้ึน
และยังช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนใหเ้ป็นไปในทางทีพึ่งประสงค์อีกด้วย การปรบัปรุงบริเวณ
อาคารสถานทีใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการดูแลรกัษาอยา่งต่อเน่ือง

2.  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการขยะแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม                 
2. เพ่ือกำาจัดขยะมูลฝอยในชุมชนไม่ให้มีขยะตกค้าง

3.  เป้าหมาย
1. โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด เหมาะสมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
2. มีการจัดการ ดูแลรกัษาอาคารสถานที ่ให้ร่มร่ืนสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64
5. งบประมาณ

จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ 200,000 200,000 นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก



นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้

โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนกา
รสอน

1. สอบถาม
สัมภาษณ์
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7.  ผลการท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด เหมาะสมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
7.2 มีการจัดการ ดูแลรกัษาอาคารสถนที ่ให้ร่มร่ืนสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ



ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการจดัซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ



กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  ได้กำาหนดท่ีจะพัฒนางานด้านยานพาหนะใหส้ามารถใหบ้ริการต่าง ๆ
ท่ีสนับสนุนการเรยีนการสอนใหไ้ด้มาตรฐานสากล ซ่ึงต้องมีการจัดให้มีส่ิงอำานวยความสะดวกเพียงพอ
มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และการจดัซ่อมบำารุงรักษายานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ให้คงสภาพเดิม
มีความสะดวก ปลอดภัย  มีความเหมาะสม

เพ่ือให้การดำาเนินงานเปน็ไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการโครงการจดัซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ข้ึน
2. วัตถุประสงค์

เพ่ือซ่อมแซมและจัดหารถเข็นพ่วงมาใช้ในการดำาเนินงานภายในโรงเรยีน
3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ   รถจักรยานยนต์ได้รับการดูแลซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
3.2 เชิงคุณภาพ   รถจักรยานยนต์มีสภาพพร้อมใช้งานได้ดี

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.62-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64



6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้



โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนกา
รสอน

1. สอบถาม
สัมภาษณ์
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7.  ผลการท่ีคาดว่าจะได้รับ
รถจักรยานยนต์และรถเข็นพ่วงมีสภาพพร้อมใช้งาน

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  ได้กำาหนดท่ีจะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และส่ิงแวดล้อม
ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนการเรยีนการสอนใหไ้ด้มาตรฐานสากล
ซ่ึงต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม บรรยากาศในโรงเรยีนใหเ้กิดความสวยงามอย่างเหมาะสม
มีบรรยากาศรม่ร่ืน มีส่ิงอำานวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การดูแลรกัษาความสะอาด
และการจดัซ่อมบำารุงรักษาอาคารสถานที ่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม
มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา

เพ่ือให้การดำาเนินงานเปน็ไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์ข้ึน

2.  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในหอ้งเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงาน
2. เพ่ือพัฒนาบรรยากาศในหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานใหน้่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย



3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

มีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยใหบ้ริการแกน่ักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
           3.2 ด้านคุณภาพ

มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ น่าเรียน
มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรยีนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
เหมาะต่อการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ต็มศักยภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้



16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้
6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้

โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนกา
รสอน

1. สอบถาม
สัมภาษณ์
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
    1. โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้าในห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงาน

มีเพียงพอต่อความต้องการ
2. บรรยากาศในหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานใหน้่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ



(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  ได้กำาหนดท่ีจะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และส่ิงแวดล้อม
ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนการเรยีนการสอนใหไ้ด้มาตรฐานสากล
ซ่ึงต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนใหเ้กิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศรม่ร่ืน
มีส่ิงอำานวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การดูแลรกัษาความสะอาด
และการจดัซ่อมบำารุงรักษาอาคารสถานที ่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม
มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา



เพ่ือให้การดำาเนินงานเปน็ไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้
ด้านผู้เรียน
จึงได้จัดทำาโครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์ข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
2. เพ่ือส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี
3.เพ่ือสร้างทศันียภาพทีส่วยงาม

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าโรงเรยีน
           3.2 ด้านคุณภาพ

มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ น่าเรียน
มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรยีนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
เหมาะต่อการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ต็มศักยภาพ

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี  (ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้)

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู



8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี
6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้

โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนกา
รสอน

1. สอบถาม
สัมภาษณ์
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. ได้ซุ้มเฉลิมพระเกียรติท่ีมีความม่ันแข็งแรง สวยงาม และได้มาตรฐาน
2. ได้ทัศนียภาพทีส่วยงาม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม



ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564



....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ระบบประปาของโรงเรียนโนนเจรญิพิทยาคม ได้วางทอ่ประปาท่ีมีอายุการใช้งานมานานมากแลว้
ทำาให้ระบบประปามีปัญหาอยูบ่่อยๆในขณะน้ี เช่น ท่อรั่ว ข้อต่อหลุด น้ำาไม่ไหล มีระบบท่อท่ีซับซ้อน
ทำาให้น้ำาไม่สามารถระบายได้ก่อให้เกิดน้ำาท่วมขังเวลาฝนตก

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือดูแลซ่อมแซมบำารุงรักษาระบบประปา ให้อยู่ในสภาพทีดี่ พร้อมใช้งาน

และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
2. เพ่ือประหยัดการใช้น้ำา

3.เป้าหมาย
3.1.ด้านปริมาณ
          อาคารเรยีน อาคารประกอบ และห้องเรียนประกอบต่างๆได้รับการดูแลบำารุงรักษา

ทำาความสะอาดในการซ่อมบำารุงระบบประปา ให้อยู่ในสภาพทีดี่ พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
3.2.ด้านคุณภาพ

อาคารเรยีน อาคารประกอบ และห้องเรียนประกอบต่างๆได้รับการดูแลบำารุงรักษา
ทำาความสะอาดในการซ่อมบำารุงระบบประปา อุปกรณ์สำานักงาน ให้อยู่ในสภาพทีดี่ พร้อมใช้งาน
มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา



5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้

โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนกา
รสอน

1. สอบถาม
สัมภาษณ์
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระบบประปามีสภาพท่ีดี พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม



ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป



ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิ อ.บ้านกรวด สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรยีนดีศรีตำาบล เพ่ือพัฒนาโรงเรยีนใหเ้ป็นคุณภาพ
มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งท้ังทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามยั
และเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอยา่งมีคุณภาพสำาหรับนักเรียนด้อยโอกาส

เพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมีประสิทธิภา
พ จึงได้ทำาโครงการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม

2.  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อมและอาคารสถานท่ี
2.

เพ่ือพัฒนาอาคารเรยีนใหมี้บรรยากาศในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียนใหเ้หมาะต่อการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ต็มศ
ั กยภาพ

3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

1.  นักเรียน
2.  ครู บุคลากรทางการศึกษา
3.  ชุมชน

           3.2 ด้านคุณภาพ
มีอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยต่อการใหบ้ริการแกน่ักเรียน ครู

บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64



5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี   (ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้)

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี
6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้

โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรยีนกา
รสอน

1. สอบถาม
สัมภาษณ์
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรยีน  ห้องเรียน  มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ และเอ้ือต่อการเรยีนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน



  2.
โรงเรยีนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรียนทีต่อบสนองความต้องการของผู้เรียนอยา่งหลากหลาย

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร



สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
มีสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีเป็นสิ่งสำาคัญและช่วยสง่เสริมในการเรยีนรู้ให้
ผู้เรียนได้ใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซอ่มแซมอาคารสถานท่ีต่างๆ
และแหล่งเรียนรู้  โรงเรยีนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการ
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน หรือใช้อาคารสถานทีต่่างๆในการจดักิจกรรมให้บริการแกชุ่มชน
สภาพของอาคารเรยีน อาคารประกอบ ห้องน้ำาห้องส้วม ต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน
จึงต้องดำาเนินการจัดทำาโครงการดังกล่าว เพ่ือให้เอ้ือต่อการจดั กิจกรรมการเรยีนรู้ตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ต่างๆ
ให้นักเรียนได้เรียนอยา่งมีความสุข พร้อมท้ังมีแหล่งการเรยีนรู้ ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนทีห่ลากหลาย
มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีอาคารเรยีนทีมี่ความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์
          ดังน้ันงานอาคารสถานที ่ จึงจำาเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรยีน และชุมชนในการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งผลให้โรงเรยีน
และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง

เพ่ือให้การดำาเนินงานเปน็ไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการพัฒนาปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีข้ึน
2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพ่ือให้อาคารสถานที ่อาคารประกอบและส่ิงแวดล้อม ส่ิงอำานวยความสะดวกของโรงเรียน
และ บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มร่ืน ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจดัการเรยีนรู้
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรยีน

2.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานทีไ่ด้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ



บ้านพกัครู จำานวน 5 หลัง ได้รับการปรบัปรุงซ่อมแซม มีความปลอดภัย
3.2 ด้านคุณภาพ

 3.2.1  อาคารเรยีนและสถานทีต่่างๆภายในโรงเรยีนอยูใ่นสภาพดีและพร้อมใช้งาน
ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ

3.2.2  สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรยีนสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศ
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรยีนรู้
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64
5. งบประมาณ

จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน



17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้
6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้
      โรงเรยีนมีอาคาร  สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ปลอดภัย ร่มร่ืน น่าอยู่

1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. ประเมินโครงการ

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด สวยงาม ร่มร่ืน เอ้ือต่อการเรยีนการสอนสง่ผลให้ผู้เรียน

ทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 อาคารเรยีนและส่ิงแวดล้อมท่ัวไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานกจิกรรมต่างๆ

ท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรยีนการสอน ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 คณะครูนักเรียน และบุคลากรสามารถ ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังหมดภายในโรงเรยีนในการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม



ชื่อโครงการ โครงการปรบัปรุงสนามกีฬาและสระว่ายน้ำา
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลกัชัย เนรกูิล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
มีสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีเป็นสิ่งสำาคัญและช่วยสง่เสริมในการเรยีนรู้ให้
ผู้เรียนได้ใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้
โรงเรยีนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง
และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน
หรือใช้อาคารสถานทีต่่างๆในการจดักิจกรรมให้บริการแกชุ่มชน สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้
ต้องมีความปลอดภัย และพร้อมใช้งาน  โรงเรยีนจึงต้องดำาเนินการจัดทำาโครงการดังกล่าว เพ่ือให้เอ้ือต่อการจดั
กิจกรรมการเรยีนรู้ตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนอยา่งมีความสุข พร้อมท้ังมีแหล่งการเรยีนรู้
ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนทีห่ลากหลาย มีสภาพแวดล้อมท่ีดี

ดังน้ันงานอาคารสถานที ่จึงจำาเป็นจะต้องพัฒนา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด
เพียงพอกับความต้องการของโรงเรยีน และชุมชนในการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งผลให้โรงเรยีน
และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง

2.  วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือให้อาคารสถานที ่อาคารประกอบและส่ิงแวดล้อม ส่ิงอำานวยความสะดวกของโรงเรียน

และ บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มร่ืน ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจดัการเรยีนรู้



การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรยีน
2.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานทีไ่ด้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

สนามกีฬา ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ได้รับการปรบัปรุงซ่อมแซม มีความปลอดภัย
3.2 ด้านคุณภาพ

 3.2.1  อาคารเรยีนและสถานทีต่่างๆภายในโรงเรยีนอยูใ่นสภาพดีและพร้อมใช้งาน
ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ

3.2.2  สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรยีนสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศ
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรยีนรู้

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17 โครงการ
รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน



13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้
6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้
      โรงเรยีนมีอาคาร  สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ปลอดภัย ร่มร่ืน น่าอยู่

1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. ประเมินโครงการ

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด สวยงาม ร่มร่ืน เอ้ือต่อการเรยีนการสอนสง่ผลให้ผู้เรียน

ทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 อาคารเรยีนและส่ิงแวดล้อมท่ัวไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานกจิกรรมต่างๆ

ท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรยีนการสอน ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 คณะครูนักเรียน และบุคลากรสามารถ ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังหมดภายในโรงเรยีนในการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)



     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลักชัย เนริกูล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  ได้กำาหนดท่ีจะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และส่ิงแวดล้อม
ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนการเรยีนการสอนใหไ้ด้มาตรฐานสากล
ซ่ึงต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนใหเ้กิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศรม่ร่ืน
มีส่ิงอำานวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การดูแลรกัษาความสะอาด
และการจดัซ่อมบำารุงรักษาอาคารสถานที ่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม
มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา  เพ่ือให้การดำาเนินงานเปน็ไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้                    ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์ข้ึน



2.  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในหอ้งเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงาน
2. เพ่ือพัฒนาบรรยากาศในหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานใหน้่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

มีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุครุภัณฑ์ให้บริการแกน่ักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
           3.2 ด้านคุณภาพ

มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ และเอ้ือต่อการเรยีนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
เหมาะต่อการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ต็มศักยภาพ

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน



13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้
      โรงเรยีนมีอาคาร  สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ปลอดภัย ร่มร่ืน น่าอยู่

1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. ประเมินโครงการ

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
    1. โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในหอ้งเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานมีเพียงพอ

ต่อความต้องการ
2. บรรยากาศในหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานใหน้่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ



(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการปรบัปรุงห้องพยาบาล
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลักชัย เนริกูล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  ได้กำาหนดท่ีจะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และส่ิงแวดล้อม
ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนการเรยีนการสอนใหไ้ด้มาตรฐานสากล
ซ่ึงต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนใหเ้กิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศรม่ร่ืน
มีส่ิงอำานวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การดูแลรกัษาความสะอาด
และการจดัซ่อมบำารุงรักษาอาคารสถานที ่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม
มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา  เพ่ือให้การดำาเนินงานเปน็ไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ



และบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้                    ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์ข้ึน

2.  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในหอ้งพยาบาล
2. เพ่ือพัฒนาบรรยากาศในหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานใหน้่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

มีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุครุภัณฑ์ให้บริการแกน่ักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน

           3.2 ด้านคุณภาพ
มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ และเอ้ือต่อการเรยีนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน

เหมาะต่อการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ต็มศักยภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า



10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้
      โรงเรยีนมีอาคาร  สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ปลอดภัย ร่มร่ืน น่าอยู่

1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. ประเมินโครงการ

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
    1. โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในหอ้งเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานมีเพียงพอ

ต่อความต้องการ
2. บรรยากาศในหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานใหน้่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ



ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการจดัซ้ือโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์อาคารหอ้งสำานักงาน
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 4  การพัฒนาระบบบริหาร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม

                                          และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 192
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลักชัย เนริกูล

นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  ได้กำาหนดท่ีจะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และส่ิงแวดล้อม
ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนการเรยีนการสอนใหไ้ด้มาตรฐานสากล
ซ่ึงต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนใหเ้กิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศรม่ร่ืน



มีส่ิงอำานวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การดูแลรกัษาความสะอาด
และการจดัซ่อมบำารุงรักษาอาคารสถานที ่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม
มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา  เพ่ือให้การดำาเนินงานเปน็ไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้                    ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์ข้ึน

2.  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในโรงเรยีน
2. เพ่ือพัฒนาบรรยากาศในหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานใหน้่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

มีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุครุภัณฑ์ให้บริการแกน่ักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
           3.2 ด้านคุณภาพ

มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ และเอ้ือต่อการเรยีนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
เหมาะต่อการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ต็มศักยภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 63

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ต.ค. 63
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉล่ียโครงการของงานอาคารสถานที ่ จำานวน 17

โครงการ รายละเอียดดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ

1. ปรับปรุงเวทีโรงยมิ

200,000 200,000

นายหลกัชัย เนรกูิล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก
นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนนัต์

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนจัดกันสาดหนา้อาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจดัสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซอ่มแซมโรงอาหาร
6.โครงการจดัทำาท่ีเผาขยะ
7. โครงการจดัทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซ้ือรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์



9. โครงการซอ่มแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจดัทำาฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
13. โครงการซอ่มแซมอาคารบ้านพกัครู
14. โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซอ่มแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจดัซ้ือโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร  ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

ทุกโครงการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้
      โรงเรยีนมีอาคาร  สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ปลอดภัย ร่มร่ืน น่าอยู่

1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. ประเมินโครงการ

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
    1. โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในหอ้งเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานมีเพียงพอ

ต่อความต้องการ
2. บรรยากาศในหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสำานักงานใหน้่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสามารถ ยงปัญญา)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ
ผู้เสนอโครงการ
         (นายกนก  นาประโคน)                                       (นางพิมพ์กมล สุขไชยอนนัต์)
     ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                            ครู  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ
ผู้เห็นชอบโครงการ



         (นายหลกัชัย เนรกูิล)                                       (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
     หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป                                หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม



โครงการท่ี 4/64
โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที

่ เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
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ชื่อโครงการ โครงการทศันศึกษาแหลง่เรียนรู้นอกสถานที่
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
                                          มีมาตรฐาน และลดความ เหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
                                          เป็นสำาคัญ      
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐาน
                                          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
                                          ส่ิงแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดำารงชีวิตตาม
                                          หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนา สำารวมจิต และ นางวนัสนันท์  สอนสมนึก
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการเรยีนการสอนใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ได้นั้น  แหล่งการเรยีนรู้เป็นสิ่งสำาคัญ ดังในมาตรา 25
กล่าวว่ารัฐต้องส่งเสริมการดำาเนินงานและจดัต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน
พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวนสัตว์  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษ์  อุทยานวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี
ศูนย์การกฬีาและนนัทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนอยา่งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงจำาเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะพัฒนาสถานทีใ่ห้เป็นแหล่งเรียนได้ภายในโรงเรยีนเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนได
้ รับการเรยีนรู้จากประสบการณ์จริง  ปฏิบัติจริง  และเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 32
ได้รับการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามนโยบายเรยีนฟรี  15  ปี อย่างมีคุณภาพ
กำาหนดให้สถานศึกษาดำาเนินงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  4  กิจกรรม
ซ่ึงกิจกรรมทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีกำาหนดตามแผนการดำาเนินงานกระบวนการจดัการเรยีนการสอนในปจัจ
ุ บันนั้น  มุ่งเน้นใหผู้้เรียนเกิดการบรูณาการทางวิชาการ
และทักษะกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสาขาต่างๆ เข้าด้วยกนั  โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากการได้ศึกษาจากแหลง่เรียนรู้จริงได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เรียนรู้ด้
วยตนเอง
เป็นอีกแนวทางหนึง่ในการจดักิจกรรมเรียนรู้ท่ีหลากหลายซึง่จะทำาให้กระบวนการจดัการเรยีนรู้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน
ประกอบการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเป็นคนในประชาคมอาเซียน  ดังน้ัน
โรงเรยีนดอนศิลาผางามวิทยาคมจึงจัดโครงการทัศนศึกษาเพ่ือศึกษาแหลง่เรียนรู้  วัฒนธรรม ประเพณี  สังคม
เศรษฐกิจ  ทำาให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
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มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลและนำาความรูไ้ปใช้ในชีวิตประจำาวันได้จริง

2. วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.  เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาสภาพจรงิจากแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย
3.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง

3.  เป้าหมาย
1.  ด้านปริมาณ

นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  จำานวน  612  คน
          2. ด้านคุณภาพ

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรูค้วามเข้าใจในแหลง่เรียนรู้นอกสถานศึกษา
2. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85  มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม งบประมาณ
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุมัติ พฤศจิกายน 63 นายธนา สำารวมจิต
นางวนัสนันท์  สอนสมนึก

2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน มกราคม 64 คณะทำางาน
3. ประชุมคณะทำางาน มกราคม 64 คณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ 80,000 มีนาคม 64 คณะทำางาน
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม พฤษภาคม 64 นายธนา สำารวมจิต

นางวนัสนันท์  สอนสมนึก
6. ประเมินผล พฤษภาคม 64 คณะทำางาน
7. สรุปและรายงานผล พฤษภาคม 64 นายธนา สำารวมจิต

นางวนัสนันท์  สอนสมนึก

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  80,000 บาท

(จากโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการ)
จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม
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1.
ค่าดำาเนินการและเอกสารประกอบการดำาเนินงาน

- 5,000 5,000

2. ค่าพาหนะ - 70,000 70,000
3. วัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง - 5,000 5,000

รวม - 80,000 80,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1 นักเรียนร้อยละ 85
มีความรูค้วามเข้าใจในแหลง่เรียนรู้นอกสถานศึกษา
อยู่ในระดับดี

1.
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน

1 นักเรียนร้อยละ 85
มีความรูค้วามเข้าใจในแหลง่เรียนรู้นอกสถานศึกษา
อยู่ในระดับดี

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

1.
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. นักเรียนได้ศึกษาสภาพจรงิจากแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย
3. นักเรียนได้เรียนรู้และยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง

                                                            ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                       (นายธนา สำารวมจิต)
                                                                  ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                     ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
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                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
ชื่อโครงการ โครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
                                          มีมาตรฐาน และลดความ เหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 3  การพัฒนาบุคลากร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
                                          เป็นสำาคัญ      
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐาน
                                          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
                                          ส่ิงแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดำารงชีวิตตาม
                                          หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา

                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนา สำารวมจิต

นายสุรศักด์ิ สมิดรัมย์
นางวนัสนันท์  สอนสมนึก

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

จากเจตนารมณ์ของโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากลทีมี่ความมุ่งหวังและความคาดหมาย หลัก ๆ คือ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาใหเ้ป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ อันหมายถึง เป็นคนดี เป็นคนเก่ง
เป็นคนท่ีสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ภายใต้บริบท
สังคมโลกใหม่ รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยีและ การสือ่สาร
เพ่ือการพ่ึงตนเองและเพ่ือสมรรถนะในการแข่งขัน และโรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงข้ึน สู่มาตรฐานสากล
ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(OBECQA) และตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เป็น โรงเรยีนยุคใหม่ท่ีจัดการศึกษาแบบองค์รวม
และบูรณาการเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และการเมือง เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
โดยมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรยีนรู้และร่วม พัฒนากับสถานศึกษาระดับท้องถ่ิน ระดับภูมิภาค ระดับ
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ชาติและนานาชาติรวมท้ังเครือข่ายสนับสนุน จากสถาบนัอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ตลอดจนเป็นศูนย์และร่วมเป็นเครือข่ายพฒันา ความรูใ้ห้กับประชาชนในชุมชนและบุคคลท่ัวไป

เพ่ือเป็นการสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว ดังน้ัน
โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมในฐานะหน่วยงานด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตระหนกัถึงความสำาคัญ
จึงได้เร่ิมดำาเนินโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสกล  โดยจดัทำาหลักสูตรเทียบเคียงโรงเรยีนมาตรฐานสากล
จะมีกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1) พัฒนาผู้เรียนใหมี้ศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen)

          2) ยกระดับการจดัการเรยีนการสอนเทยีบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard)
          3) ยกระดับการบรหิารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)
3. กลุ่มเป้าหมาย

1)
ผู้เรียนได้รับการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติมหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคีียงหลักสูตรมาตรฐานส
ากล ร้อยละ100
          2) ครูผู้สอนมีศักยภาพในการจดัการเรยีนการสอนเทยีบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class
Standard) ร้อยละ100
          3) ผู้บริหารยกระดับการบรหิารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)
ร้อยละ100
4. ขั้นตอนการดำาเนินงาน/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าห
มาย

    1.
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคีีย
งหลักสูตรมาตรฐานสากล
นำาจุดเด่นจากหลกัสูตรต่างๆ
มาประยุกต์ปรับใช้
          - ปรับเน้ือหาวิชาพืน้ฐานต่างๆ
ให้มีความเข้นข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานส
ากล
และจัดให้มีกิจกรรมการเรยีนรู้ กิจกรรมพั
ฒนาผู้เรียน รายวิชาเพ่ิมเติม 3 วิชา
ได้แก่ 

รายวิชาเพ่ิมเติมสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยเที
ยบเคีียงหลักสูตรมาตรฐานสากล

ร้อยล
ะ

100
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    2. พัฒนาการจดัการเรยีนรู้
         -
 พัฒนารปูการจดัการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบ
บท่ีเป็นมาตรฐานสากล
จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ให้สอดรับมาตรฐา
นสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย      
   

8
กลุ่มสาระการเรยีนรู้จัดการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบท่ีเป็นม
าตรฐานสากล

ร้อยล
ะ

100

     3. พัฒนาครู
         - พัฒนาครผูู้สอนให้มีศักยภาพ
การใช้ ICT ในการจัดการเรยีนรู้
การนำานวัตกรรมเข้ามาบรหิารจัดการช้ันเร
ี ยน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการเรยีนรู้
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการจดัการเรยี
นรู้

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ การใช้ ICT
ในการจัดการเรยีนรู้

ร้อยล
ะ

100

     4. พัฒนาผู้บริหารโรงเรยีน
         - พัฒนาศักยภาพการใช้ ICT
และภาษาองักฤษ
เพ่ือการพัฒนาโรงเรยีนสูม่าตรฐานสากล
พร้อมกับการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ คุณภาพ

ผู้บริหารมีศักยภาพ การใช้ ICT
ในการพฒันาโรงเรยีนสูม่าตรฐานสากล
พร้อมกับการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ คุณภาพ

ร้อยล
ะ

100

     5. พัฒนาระบบการบริหาร
         -
พัฒนาบุคลากรหลักของโรงเรียนเก่ียวกบั
การจัดทำาแผนกลยทุธ์

พัฒนาบุคลากรหลักของโรงเรียนมีศักยภาพในการจดัทำาแ
ผนกลยุทธ์

ร้อยล
ะ

100

5. กิจกรรม/ระยะเวลา

กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผน

ขั้นดำาเนินการ

ข้ันประเมินผล

6.  รายละเอียดกิจกรรมการดำาเนินการและงบประมาณท่ีใช้
เงินงบประมาณ 5,000 บาท
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กิจกรรม รายละเอียด
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม

1.
กิจกรรมการเรยีนการสอน
2. พัฒนาครู

รวม

2,500

2,500

5,000

2,500

2,500

5,000

8
กลุ่มสาระฯ

ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

 7. วิธีการประเมิน
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้

     1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยมีลักษณะดังน้ี
         1) เป็นเลิศวิชาการ
         2) ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
         3) ล้ำาหน้าทางความคิด
         4) ผลิตงานอยา่งสรา้งสรรค์
     2. การจัดการเรยีนการสอนเทยีบเคียงมาตรฐานสากล
         1) ด้านคุณภาพวิชาการ
         2) ด้านคุณภาพของครู
         3) ด้านการวิจัยและพัฒนา
     3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
         1) ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรยีน
         2) ด้านระบบการบรหิารจัดการ
         3) ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน
         4) ด้านเครอืข่ายร่วมพัฒนา

8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
         1) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) [เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารสองภาษา
ล้ำาหน้าทางความคิด ผลิตงานอยา่งสรา้งสรรค์]
         2) การจัดการเรยีนการสอนเทยีบเคียงมาตรฐานสากล (Word-Class Sandard)
         3) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                      (นายธนา สำารวมจิต)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
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                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                      (นายสุรศักด์ิ สมิรัมย์)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                        (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)

                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                            (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)

                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

 ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                    (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการสง่เสริมสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้(ห้องเรียนคุณภาพ)
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
                                          มีมาตรฐาน และลดความ เหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที ่ 3  การพัฒนาบุคลากร
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
                                          เป็นสำาคัญ      
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐาน
                                          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
                                          ส่ิงแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดำารงชีวิตตาม
                                          หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ
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กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิธนันท์  เครือคำา
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

  ปัจจุบันการร่วมมือกันระหว่างบา้น องค์กรทางศาสนา สถาบนัทางวิชาการ
และองค์กรภาครฐัและเอกชน  ขาดการประสานงานกนัอยา่งต่อเน่ือง
โรงเรยีนยังมีจุดด้อยในด้านการร่วมมือกันระหว่างบา้น องค์กร             ทางศาสนา สถาบนัทางวิชาการ
และองค์กรภาครฐัและเอกชน  เพ่ือพัฒนาวิถีการเรยีนรู้ในชุมชน
โดยการจดัทำาให้โรงเรยีนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรูแ้ละบริการชุมชน
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรยีน
เพ่ือพัฒนาวิถีการเรยีนรู้ในชุมชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ข้อ 3
โรงเรยีนสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู้และมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.  อปท. และ สมศ.
2. วัตถุประสงค์

2.1 เพ่ือจัดทำาข้อมูลพ้ืนฐานในเชิงแหล่งวิทยาการ/แหล่งเรียนรู้
2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมการใหค้วามรูแ้ละให้บริการชุมชน
2.3

เพ่ือจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสมัพันธ์แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างสถานศึกษาและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ท้ังในและนอกสถานศึกษา

2.4 เพ่ือจัดกิจกรรมหรือจัดเวทีเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนเรยีนรู้ซ่ึงกันและกัน
2.5 เพ่ือจัดทำาทำาเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินด้านต่าง ๆ

และจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน
2.6 เพ่ือสนับสนุนใหชุ้มชนและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัทำาหลักสูตรสถานศึกษา

และสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน
2.7 เพ่ือพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้และภูมิปัญญาให้เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ของชุมชน
2.8 เพ่ือเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

2.9 เพ่ือสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู้หรือวิถีการเรยีนรู้แบบมีส่วนร่วม

3.  เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

     นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  จำานวน  612  คน
3.2 ด้านคุณภาพ

3.1 เพ่ือสร้างและพัฒนาสังคมแห่งการเรยีนรู้ในสถานศึกษา
3.2 เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการ ในการแสวงหาความรู้
3.3 เพ่ือใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน บุคลากรของสถานศึกษา และบริการชุมชน
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3.4 สถานศึกษามีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความรูร้่วมกันกับองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
3.5 ผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจในการดำาเนินงานของโรงเรยีน
3.6 สถานศึกษาจดัทำาข้อมูลสารสนเทศหรือทำาเนียบเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ในทอ้งถ่ินด้านต่างๆ
3.7

สถานศึกษามีการจัดทำาแผนการจดัประสบการณ์หรือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีใช้เช่ือมโยงข้อมูลแหล่งเรียนรู
้ และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน

3.8 สถานศึกษาจดัสถานการณ์การเรยีนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน
3.9 ประสานความรว่มมือในการวางแผน การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน
4.10 ชุมชนใช้สังคมการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.  วิธีดำาเนินงาน

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1.  จัดทำาโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบ้ริหารโรงเรยีน ต.ค. 63 วิชาการ
2.  จัดทำาคำาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินการตามโครงการ ต.ค. 63 วิชาการ
3.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการได้เนินงาน ต.ค. 63 ผู้บริหาร
4.  การพัฒนาวิถีการเรยีนรู้ในชุมชน
     4.1
จัดทำาข้อมูลพ้ืนฐานการเปน็แหล่งวิทยาการของสถานศึกษาและแหล
่ งเรียนรู้รูปแบบต่างๆ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ผู้บริหาร

     4.2
จัดกิจกรรมการใหค้วามรูแ้ละการให้บริการชุมชนท้ังด้านวิชาการ
อาคารสถานที ่ และอ่ืนๆ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 คณะครู

     4.3
จัดกิจกรรมท่ีสร้างความสมัพันธ์ระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับสถานศึ
กษา  ได้แก่
        4.3.1  จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
        4.3.2  จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
       4.3.3  จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
       4.3.4  จัดการประชุมสมาคม / ชมรมศิษย์เก่า
       4.3.5  จัดทำาสารประชาสมัพันธ์โรงเรยีน
       4.3.6  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
       4.3.7  มอบหมายให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 คณะครู

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
       4.3.8  เชิญชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน  กิจกรรม  วันสำาคัญ
การเข้าค่าย/โครงการ  การระดมธรรม  ฯลฯ
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5.  การดำาเนินงานสนับสนุนใช้แหล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญา
     5.1 ครูแต่ละกลุ่มสาระจัดต้ังแหล่งเรียนรู้สาระละ 1 แห่ง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ผู้บริหาร

     5.2
สำารวจแหลง่เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินท้ังภายในและภายนอกโร
งเรียน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 คณะครู

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
     5.3
จัดทำาทะเบียนแหลง่เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินท้ังภายในและภาย
นอกโรงเรียน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 คณะครู

     5.4
จัดกิจกรรมเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนเรยีนรู้กับภูมิปัญญาท้องถ่ินแล
ะชุมชน ปีละ 1 ครั้ง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 คณะครู

     5.5
เชิญวิทยากรในทอ้งถ่ินท่ีมีความรูเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการจดัทำาหลักส
ู ตรของโรงเรียน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 คณะครู

     5.6
จัดกิจกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถ
านศึกษา

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 คณะครู

     5.7
ครูจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรยีน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 คณะครู

     5.8
ครูจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้ผู้มีภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินมาใหค้วามรูก้
ั บนักเรียนทกุระดับ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 คณะครู

6.  ประเมินผลการดำาเนินงานตามกจิกรรมท่ีกำาหนด
      6.1  จัดทำาแบบประเมินโครงการ  CIPP  Model ก.ย. 64 วิชาการ
      6.2  จัดทำาแบบประเมินผลความพึงพอใจผู้เก่ียวข้อง
      6.3  ประเมินผลโครงการ
      6.4  ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ท่ีเก่ียวข้อง
7. สรุปผลการดำาเนินงานโครงการและรายงานผูเ้ก่ียวข้อง ก.ย. 64 วิชาการ

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  - บาท

6.  การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1.
สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสว
งหาความรูแ้ละบริการชุมชน

แบบสอบถามความคิดเห็น ผู้ท่ีเก่ียวข้องมีความคิดเห็น ระดับดี
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2.
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรี
ยนรู้ร่วมกัน

แบบสอบถามความคิดเห็น ผู้ท่ีเก่ียวข้องมีความคิดเห็น ระดับ ดี

3. ผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจใน
การดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้ท่ีเก่ียวข้องมีความพึงพอใจใน
ระดับ ดี

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
4.
สถานศึกษาจดัทำาทำาเนียบแหล่งเรียนรู้แล
ะภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินด้านต่างๆ
จัดการเรยีนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน

แบบตรวจสอบรายการข้อมู
ลแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล
่ งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้
องถ่ิน

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรีย
นรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน

5.สถานศึกษาใหชุ้มชนและผู้ท่ีมีภูมิปัญญาใ
นท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัทำาและ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

แบบตรวจสอบเอกสารหลักสู
ตร

หลักสูตรสถานศึกษา

6.
ร้อยละของผู้เก่ียวข้องท่ีมีความพึงพอใจใน
การดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจใ
นการดำาเนินงานตามโครงกา
รของโรงเรยีน

ผู้เก่ียวข้องท่ีมีความพึงพอใจระดับ ดี

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรยีนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรูแ้ละบริการชุมชน
7.2 โรงเรยีนมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรยีนรู้ร่วมกัน
7.3 ผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจในการดำาเนินงานของโรงเรยีน
7.4 องค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรยีน
7.5 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในน้ำาเสียงท่ีดีของโรงเรียนทีมี่ต่อท้องถ่ิน  ชุมชน และสังคม
7.6 สถานศึกษาจดัทำาข้อมูลสารสนเทศหรือทำาเนียบเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน

ด้านต่างๆ
7.7

สถานศึกษามีการจัดทำาแผนการจดัประสบการณ์หรือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีใช้เช่ือมโยงข้อมูลแหล่งเรียนรู
้ และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน

7.8 สถานศึกษาจดัสถานการณ์การเรยีนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
7.9 ประสานความรว่มมือในการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน
7.10 ชุมชนใช้สังคมการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.11ได้รูปแบบวิถีการเรยีนรู้ในการพฒันาท้องถ่ิน  ชุมชน และสังคม

ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ           ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นางนิธนันท์  เครือคำา)                             (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
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   ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม                   หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
        (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)                                         (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
 หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ                     ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน

เป้าหมายที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
                                          เป็นสำาคัญ      
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐาน
                                          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
                                          ส่ิงแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดำารงชีวิตตาม
                                          หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน

รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวนัสนันท์  สอนสมนึกและนางสาวนงลกัษณ์  ปาจุติ
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน เป็นการดำาเนินงานทีอิ่งรูปแบบของ “ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน”
โดยมีการรวบรวมพันธ์ุไม้ท่ีมีชีวิต  มีแหล่งข้อมูลความรู้เก่ียวกบัพันธ์ุไม้
มีการศึกษาต่อเน่ืองมีการเกบ็ตัวอยา่งพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีการบนัทึกรายงานและข้อมูล
รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัพรรณไม้ มีมุมสำาหรับศึกษาค้นคว้า
และมีการนำาไปใช้ประโยชนเ์ป็นสื่อการเรยีนการสอนในวิชาต่าง ๆ
เป็นการดำาเนินการใหส้อดคล้องกับสภาพท้องถ่ิน ไม่ฝืนธรรมชาติและเป็นไปตามความสนใจ
และความพร้อมของโรงเรียน ดำาเนินการโดยสมคัรใจ ไม่ให้เกิดความเครียด



421

สอดให้นักเรียนหรอืให้เด็กมีความรูแ้ละมีความรกัในทรพัยากร โดยก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ
มีความผูกพันต่อแหล่งเรียนรู้และปัจจัยท่ีศึกษา รู้สึกช่ืนชมและรักหวงแหนในส่ิงน้ันว่าเปน็ของตน
และจะทำาให้เกิดประโยชน์ได้

จากพระราชดำาริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารใีนเรือ่ง
ของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรือ่งของการเรยีนการสอนและแนวทางขอ
การปฏิรูปการศึกษา ดังน้ันทางโรงเรยีนจึงได้มีการประชุมหารือและเห็นพ้องต้องกันท่ีจะร่วมสนองพระราชดำาริ
ดำาเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในโครงการอนรุักษ์พ้นธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำาริ ฯ
งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน โดยการจดัการเรยีนการสอนบรูณาการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนข้ึน

2.  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือสร้างจิตสำานึกให้นักเรียนมีความรกั และเห็นคุณค่าของพรรณไม้
2. เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนและพรรณไม้ต่าง ๆ

ท่ีมีอยู่ในโรงเรยีนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
3.

เพ่ือใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีนเป็นแหล่งเรียนรู้และใช้พืชศึกษาเป็นปัจจัยในการเรยีนรู้ของนักเรียนบรูณาการท
ุ กกลุ่มสาระการเรยีนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4. เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
ได้เห็นคุณค่าของการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมีส่วนร่วมในการรบัผิดชอบดูแล

5.
เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสรา้งสรรค์และได้ใช้ประโยชนจ์ากงานสวนพฤกษศาสตรข์องโรงเรียน

6. เพ่ือรวบรวมตัวอยา่งพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้และเก็บรักษาเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา
3.  เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
-  นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

จำานวน  612  คน
-  ผู้บริหารและครูโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน  จำานวน  43  คน
เชิงคุณภาพ

-
นักเรียนมีความรูจ้ริงเก่ียวกบัความสัมพันธ์ของพืชกับปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพและนำาความรู้
ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์
เห็นคุณค่าของพรรณไม้และโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการดำาเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

-  บุคลากรภายในโรงเรยีนร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีนเป็นอยา่งดี
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4.  ขั้นตอนและระยะเวลาการดำาเนินงาน

ขั้นตอนการดำาเนินงาน ระยะเวลาดำาเนินงาน
4.1  ขั้นเตรียมการ
            -  ประชุมครูและนักเรียนเพ่ือวางแผนงานดำาเนินงาน การทำาโครงการงานสวน
               พฤกษศาสตร์โรงเรยีนและนำาเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ

พฤษภาคม – มิถุนายน
2563

4.2  ขั้นดำาเนินการ
            -  จัดประชุมช้ีแจงการทำาโครงการใหค้รูทราบ
            -  ครูประชุมช้ีแจงรายละเอียดให้นักเรียนทราบและดำาเนินการ
            -  การประสานงานกบัโครงการ  อพ.สธ.
            -  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนร่วมชมรมสวนพฤกษศาสตร์
               โรงเรยีน

พฤษภาคม 2563  –
มีนาคม 2564

ขั้นตอนการดำาเนินงาน ระยะเวลาดำาเนินงาน
            -  ดำาเนินการ  5  องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรยีน
            -  ดำาเนินการ  สาระการเรยีนรู้  :  พืชศึกษา
4.3  ขั้นสรุปและรายงานผลการดำาเนินงาน
            -  การเกบ็ข้อมูลจากการดำาเนินงาน
            -  ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน
            -  สรุปและรายงานผลการเนนิงาน

มีนาคม  2564

5.  สถานท่ีดำาเนินการ
โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  120 หมู่  1  ตำาบลโนนเจรญิ  อำาเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
พ้ืนท่ี  34  ไร่    -   งาน     57      ตารางวา

6.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.  เกิดความร่วมมือร่วมใจภายในโรงเรยีนและโรงเรียนกบัชุมชน
2. เป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3. ครูและนักเรียนรู้จักใช้ส่ือกับธรรมชาติท่ีมีอยู่รอบตัว รู้จักต้ังคำาถาม หาคำาตอบช่างสงัเกตและค้นคว้า
4. มีจิตใจอ่อนโยน เห็นประโยชนแ์ละคุณค่า

ทำาให้เกิดความรักในพืชพรรณไม้ไม่คิดทำาลายและมีแนวคิดท่ีจะอนุรักษ์สืบไป
5. นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติของต้นไม้และการดูแลรกัษา
6. นักเรียนได้รับการสรา้งจิตสำานึกในการอนรุักษ์ต้นไม้อย่างต่อเน่ือง
7. นักเรียนได้ทำางานและเสริมทักษะในการศึกษาพันธ์ุไม้ด้วยตนเองในทุกวิชา
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7.  วิธีการติดตามและประเมินผล
(   )  สังเกต  (  )  แบบสอบถาม (   )  สัมภาษณ์ (   )  อ่ืน ๆ
-  ผลงานนกัเรียนทีเ่ก็บรวบรวมและแฟ้มสะสมงานผลงานนักเรียนทีเ่ก็บรวบรวมและแฟ้มสะสมงาน
-  การเกบ็ตัวอยา่งพรรณไม้  การประดิษฐ์ส่ิงของเคร่ืองใช้จากพรรณไม้

8.  แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
(  )  จากโรงเรยีน  จำานวน  50,000  บาท (    )  จัดหาทุน -  บาท

9.  รายละเอียดงบประมาณรายการค่าใช้จ่าย
รายการ คิดเป็นเงิน (บาท)

1.  งบประมาณด้านการบริหารและการจดัการ 8,000
2.  งบประมาณด้านการดำาเนินงาน  5  องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรยีน 8,000
3.  งบประมาณด้านพชืศึกษา 4,000
4.  งบประมาณด้านสาระการเรยีนรู้ : ธรรมชาติแห่งชีวิต
สรรพส่ิงล้วนพ้นเก่ียวประโยชนแ์ท้แก่มหาชน

8,000

5.  งบประมาณด้านการติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน 4,000
6.  งบประมาณด้านความถูกต้องทางวิชาการ 2,000
7.  งบประมาณการอบรม ประชุมสัมมนา 8,000
8.  งบประมาณการจัดนิทรรศการภายในและภายนอกโรงเรยีน 8,000

รวมงบประมาณรายจา่ย 50,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                               (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                  (นางสาวนงลกัษณ์  ปาจุติ)
                                                                ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
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                                                                    (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

                   ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                              หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                     ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                              ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการการสง่เสริมการเรยีนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
                                          มีมาตรฐาน และลดความ เหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
                                          เป็นสำาคัญ      
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐาน
                                          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
                                          ส่ิงแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดำารงชีวิตตาม
                                          หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ประชาคมอาเซียน   ก่อต้ังข้ึนโดยมีเป้าหมายในการรว่มกันสรา้งความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ
ด้านความมัน่คง ด้านสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศท่ีเป็นสมาชิก
และประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียนด้วย
หากประชาชนไมมี่ความรูเ้ร่ืองการเป็นประชาคมอาเซียนกอ่นการเปิดเสรีในกลุ่มอาเซียนในป ี  2558
จะทำาให้ไม่สามารถปรบัตัวใหทั้นต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนได้ส่งผลให้การพัฒนาประเทศล้าหลงั
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการจัดการศึกษาใหทุ้กคนมีความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกบัความสำาคัญของอาเซียน
ประวัติความเป็นมาของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน ประโยชน ์ ความรว่มมือด้านต่างๆ
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และมีทักษะด้านภาษาเพือ่การติดต่อส่ือสารกบัประเทศเพ่ือนบ้าน
การเตรยีมความพร้อมด้านความรูแ้ละทักษะจึงจำาเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องมีการสง่เสริมและพัฒนาอยา่งต่อเน่ืองการจดั
การศึกษาใหป้ระชาชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะท่ีจำาเป็นเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนจึงเป็นสิ่งสำาคัญท่ีจะช่ว
ยใหก้ารพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพดังน้ันเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายโรงเรยีนโนนเจรญิพิทย
าคมจึงได้จัดทำา  “โครงการสง่เสริมการเรยีนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้

2. วัตถุประสงค์
2.1  เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมมีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน
2.2  เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมมีความตระหนัก   ใน  Spirit  of  ASEAN

และมีเจตคติท่ีดี
2.3  เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีส่ือสารและสารสนเทศในการสือ่สารได้
2.4  เพ่ือสร้างมิตรภาพความรว่มมือของนักเรียนและครู

3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายด้านปริมาณ

  3.1.1  กิจกรรมการเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN  WEEK)
 1)  นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

2)  ครูและคณะทำางานในโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
3.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ

3.2.1  นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80  มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัประชาคม
         อาเซียนได้ดีข้ึนไป
3.2.2  นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  80  มีความตระหนักและมีเจตคติท่ีดีต่อ  Spirit
         of  ASEAN  ได้ดีข้ึนไป
3.2.3  นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  80  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
        ส่ือสารและสารสนเทศในการสือ่สารได้ดีข้ึนไป
3.2.4  เกิดความร่วมมือของกลุ่มนักเรียนและครูในโรงเรยีน ในการดำาเนินงานสรา้งเสรมิการ
         เป็นประชาคมอาเซียนได้ดีข้ึนไป
3.2.5  ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80  มีความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานสรา้งเสรมิการเป็น
         ประชาคมอาเซียนในระดับดีข้ึนไป

4.  กิจกรรมและการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ก.ค. 64

กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม

2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏิบัติ ก.ค. 64
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ก.ค. 64
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ส.ค 64
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5 ติดตามประเมินผล ส.ค 64
6 สรุปรายงานผล ส.ค 64

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ  จำานวน  5,000 บาท   รายละเอียดการใช้เงิน กิจกรรม

โครงการสง่เสริมการเรยีนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

รายละเอียด จำานวน ราคา : หน่วย
จำานวนเงิน

อุดหนุน รายได้ งปม. อ่ืนๆ
ค่ารางวัลนักเรียน 1 1,500 3,500
อุปกรณ์การแข่งขัน 1 500 800
เกียรติบัตร 1 500 700

จำานวน 5,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ท่ี กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมา

ณ รวม
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม

1 ประชุมช้ีแจงโครงการ - - - - - -
2 ประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงกำาหนดแนวปฏ

ิ บัติ
- - - - - -

3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน - - - - - -
4 ดำาเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม - - 5,000 5,000 - 5,000
5 ติดตามประเมินผล - - - - - -
6 สรุปรายงานผล - - - - - -

7. การติดตามและประเมินผล

ตัวช้ีวัดสภาพความสำาเร็จ วิธีการติดตามและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้
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7.1 นักเรียนเห็นความสำาคัญ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรี
ยนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
7.2
นักเรียนในโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมมีความรูค้
วามเข้าใจเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน
7.3
นักเรียนในโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมมีความตร
ะหนัก   ใน  Spirit  of  ASEAN
และมีเจตคติท่ีดี
7.4 นักเรียนในโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีส่ือสา
รและสารสนเทศในการสือ่สารได้
7.5นักเรียนและครูโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมมีมิ
ตรภาพความรว่มมือท่ีดีต่อกัน

1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. สังเกต
3. ประเมินโครงการ

1. แบบสอบถาม
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. แบบประเมินโครงการ

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
            8.1 โรงเรยีนจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรยีนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

8.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของโครงการสง่เสริมการเรยีนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
8.3 ครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน
8.4 นักเรียนและครูโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมมีมิตรภาพความรว่มมือท่ีดีต่อกัน

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                               (นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์)
                                                               ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                               (นางนิธนันท์  เครือคำา)
                                                               ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                  (นางวนัสนันท์  สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
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                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการดนตรใีนสวน
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
                                          มีมาตรฐาน และลดความ เหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
                                          เป็นสำาคัญ      
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐาน
                                          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
                                          ส่ิงแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดำารงชีวิตตาม
                                          หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
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กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม ได้จัดพ้ืนท่ี Green Wireless เพ่ือให้บริการแกน่ักเรียน ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุนทรยีภาพทางด้านดนตร ี– ศิลปะ
กิจกรรมท่ีสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนของโรงเรยีนและเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้าผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามอัธยาศัย ซ่ึงทางกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ
ได้กำาหนดการจดักิจกรรม “ดนตรีในสวน”  เร่ิมมาต้ังแต่ภาคเรยีนที ่1/2563
โดยได้รับความร่วมมือคณะครูท่ีมีความสามารถทางด้านดนตรเีข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนมาอยา่งต่อเน่ือง

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ  ได้เล็งเห็นถึง
ประโยชนข์องการจดักิจกรรมใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักเรียน และเพ่ือเป็นการกระตุ้นการใช้บริการ
พ้ืนท่ี Green Wireless อย่างคุ้มค่า จึงเห็นควรทีจ่ะจัดกิจกรรมตามโครงการดนตรีในสวนอยา่งต่อเน่ือง
เป็นประจำาทุกเดือนในแต่ละภาคเรียน

2.  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านดนตร ีศิลปะของนักเรียนตามความสนใจ
2. เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนในด้านต่างๆ
3. เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์

3.   เป้าหมาย
3.1  เชิงปริมาณ

นักเรียน ครู บุคลากรโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมทุกคน
3.2  เชิงคุณภาพ
     นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตร ีศิลปะ

ตามความสามารถและความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.  ขั้นตอนและวิธีการการดำาเนินงาน
การดำาเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1.
ประชุมเพ่ือปรึกษาหารอืการจดัทำาโครงการ
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
3. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
4. ดำาเนินกิจกรรมตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ
6. สรุปผลการดำาเนินโครงการ/รายงาน

ตุลาคม 63
พฤศจิกายน 63
พฤศจิกายน 63

พฤศจิกายน 63 - กันยายน 64
กันยายน 64
กันยายน 64
กันยายน 64

นายเทอดศักด์ิ
ชาญประโคน/กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ศิลปะ
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ 3,000 บาท

(จากโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการ)  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ค่าสื่อและเอกสารประกอบการดำา เนินงาน - 1,000 1,000
2. เกียรติบัตร - 600 600
3. วัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง - 1,400 1,400

รวม - 3,000 3,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การประเมินผล / เคร่ืองมือ
ตัวบ่งชี้สภาพความสำาเร็จ วิธีการปร

ะเมิน
เคร่ืองมือท่ีใช้

-
ร้อยละของนักเรียนทีมี่คุณภาพอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์การปร
ะเมินมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

1.
การตรวจสมดุคู่มือก
ิ จกรรมชุมนุม
2.
สังเกตการเข้าร่วมก
ิ จกรรม
3. การสอบถาม
4.
การปฏิบัติกิจกรรม

1.เกณฑ์การประเมินผล
2.เกณฑ์การประเมินคุณภา
พผู้เรียนตามมาตรฐาน
3.
แบบสอบถามประเมินความพ
ึ งพอใจ

7.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้เกิดสุนทรยีภาพทางดนตรแีละศิลปะการแสดง
2. นักเรียนเกิดความสนใจศิลปะด้านดนตรแีละการแสดง และใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการกระตุ้นการใช้บริการพ้ืนท่ี Green Wireless อย่างคุ้มค่าเกดิประโยชน์สูงสุด

                                                         ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                             (นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน)
                                                             ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
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                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                          ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการค่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้านสุนทรยีภาพ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
                                          มีมาตรฐาน และลดความ เหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
สนองกลยุทธ์ของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
                                          เป็นสำาคัญ      
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สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐาน
                                          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
                                          ส่ิงแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดำารงชีวิตตาม
                                          หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเทอดศักด์ิ    ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

สถานศึกษาทุกแห่ง  มีหน้าที่จัดการเรยีนการสอน
และจัดสภาพแวดล้อมและบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
ส่งเสริมให้แก่นักเรียนและเยาวชนในเขตบรกิารใหมี้ความรูค้วามสามารถมีพัฒนาการทกุด้านทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ  สติปัญญา  และอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา โรงเรยีนมณีพฤกษ์
ดำาเนินการตามนโยบายของหนว่ยงานต้นสังกัดท่ีมอบหมายภารกิจใหส้ถานศึกษานำามาปฏิบัติอย่างเต็มท่ี
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาเป็นกิจกรรมท่ีสร้างคนใหเ้ป็นคนโดยสมบูรณ์
สร้างสนุทรยีภาพใหผู้้ท่ีศึกษาและร่วมกิจกรรมมีลักษณะนิสัยท่ีดี ในการสรา้งสขุภาพรา่งกายใหแ้ข็งแรงนัน้
การออกกำาลังกาย  การเลน่กีฬา เป็นปัจจัยหนึง่ท่ีทำาให้ร่างกายแข็งแรง  สามารถสรา้งภูมิคุ้มกันโรคต่างๆได้

โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
เห็นความสำาคัญของจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงได้จัดทำาโครงการข้ึนเพ่ือให้นักเรียนของโรงเรยีนได้มีสุนทรยีภาพและม
ี ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาที่ดี จะส่งผลให้การพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา
และด้านจิตใจควบคู่กันไปด้วย

2) วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุนทรยีภาพและลักษณะนิสัยด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา
2. เพ่ือส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนใหมี้ความหลากหลายตามศักยภาพของนกัเรียน
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ได้ออกกำาลังกาย  จะได้มีสุขภาพและพลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
    ปราศจากโรคภัย ห่างไกลยาเสพติด
4. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะทีดี่  และมีสุนทรยีภาพ กล้าแสดงออกในกิจกรรมท่ีเหมาะสม
5. เพ่ือสนับสนุนใหน้ักเรียนได้ใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์

3) เป้าหมาย
3.1   ด้านปริมาณ

นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
3.2    ด้านคุณภาพ 

1.  นักเรียนร้อยละ 85 มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
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2.  นักเรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตร/ีนาฏศิลป์
3.  นักเรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ
4.  นักเรียนร้อยละ 85 สามารถปอ้งกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ
5.  นักเรียนร้อยละ 85 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ และกล้าแสดงออก

   4) วิธีดำาเนินการ/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมช้ีแจง/ผู้เก่ียวข้อง 30 ต.ค.

2563
- นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน

2 ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา พ.ย. 2563 1,000  บาท กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
3 จัดหาอุปกรณ์ส่งเสริมความ

สามารถด้านดนตรี
1 – 31

ม.ค. 2564
3,500 บาท กลุ่มสาระฯศิลปะ

4 จัดหาอุปกรณ์ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ 1 – 31
พ.ค. 2564

3,500 บาท กลุ่มสาระฯศิลปะ

5 ประเมินผลการจดักิจกรรม 1 - 10
ส.ค. 2564

- นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน

6 สรุป/รายงานผลการจดักิจกรรม 1 - 10
ส.ค. 2564

- นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน

ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้
5) รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เงินงบประมาณ 8,000 บาท
(จากโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการ)  จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ
จำาแนกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1 ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ 3,500 - - 3,500
2 ส่งเสริมความสามารถด้านด้านดนตรี 1,000 - - 1,000
3 ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา 3,500 - - 3,500

รวมท้ังหมด 8,000 - - 8,000
หมายเหตุ การเบิกจ่ายงบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ

6) การวัดและประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัด
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1.  นักเรียนร้อยละ 85
มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
2.  นักเรียนร้อยละ 85
เข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตร/ีนาฏศิลป์
3.  นักเรียนร้อยละ 85
เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ
4.  นักเรียนร้อยละ 85
สามารถปอ้งกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ
5.  นักเรียนร้อยละ 85 เห็นคุณค่าในตนเอง
มีความม่ันใจ และกล้าแสดงออก

การสำารวจ

การสำารวจ

แบบสำารวจ

การสมัภาษณ์

การสงัเกต

แบบสำารวจ

แบบสำารวจ

แบบสำารวจ

แบบสัมภาษณ์

แบบสังเกต

7) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีความสุขจากการเรยีนรู้ด้านศิลปะ  การเลน่ดนตร ี การเต้น  รักในการออกกำาลังกาย

เพ่ือเสริมสร้างสขุภาพ  มีจิตใจแจม่ใส

    ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                            (นายเทอดศักด์ิ    ชาญประโคน)
                                                             ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)

ชื่อโครงการ โครงการสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอีสานโปงลาง
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
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                                          มีมาตรฐาน และลดความ เหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
                                          เป็นสำาคัญ      
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐาน
                                          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
                                          ส่ิงแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดำารงชีวิตตาม
                                          หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเทอดศักด์ิ    ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ในปจัจุบันสื่อและเทคโนโลยีรวมถึงวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามีอิทธิพลและบทบาทอย่างมาก
ทำาให้เยาวชนรุ่นใหม่ละเลยด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมไทยรวมถึงนาฏศิลป์ไทย
จึงจำาเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้และเข้าใจ  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ศาสนา   ประเพณี
ศิลปะ  และวัฒนธรรมไทย  ดังน้ันเพ่ือมิให้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ของไทยเราต้องสูญสลาย
จึงควรส่งเสริมและจัดกิจกรรมเก่ียวกบันาฏศิลป์ เพ่ือถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่เยาวชน
และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำาศิลปะด้านนาฏศิลป์เผยแพร่สู่ชุมชนของตน  อันจะนำามาซ่ึงเป้าหมายทีพึ่งประสงค์
คือเยาวชนได้ เรียนรู้ เข้าใจ มีทัศนคติท่ีดีต่อนาฏศิลป์ไทย เกิดความซาบซ้ึง  ความภาคภูมิใจ
รู้จักรักและหวงแหนและสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้ดำารงอยู่ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพด้านนาฏศิลป์ไทยพ้ืนบ้าน
2.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรัก หวงแหนและมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์
และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยพ้ืนบ้าน
3. เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
ชุมชนและกิจกรรมการประกวดแข่งขันตามโอกาสอันเหมาะสม

          4.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และห่างไกลจากยาเสพติด

 ๓.  เป้าหมาย
             3.1 เชิงปริมาณ
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นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยประยุกต์และมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์เผยแพร่นาฏศิลป์ไทยพ้ืนบ้าน
ร้อยละ 90

             3.2 เชิงคุณภาพ
                   1. นักเรียนตระหนักในคุณค่านาฏศิลป์ไทยและภูมิปัญญาไทย
                    2. นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยประยุกต์
                    3. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและกิจกรรมการประกวดแข่งขันตาม

 โอกาส อันเหมาะสม
                    4. นักเรียนใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมปรึกษาหารอื
ช้ีแจงวัตถุประสงค์โครงการ
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
3. แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ดำาเนินการ
4. ดำาเนินกิจกรรมตามโครงการ
5. ประเมินผล

ตุลาคม 63

พฤศจิกายน 63
พฤศจิกายน 63

พฤศจิกายน 63– กันยายน 64
กันยายน 64

นายเทอดศักด์ิ
ชาญประโคน/
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ

5. งบประมาณ
              งบประมาณ จำานวน 50,000  บาท รายละเอียดการใช้จ่ายเงนิ ดังน้ี

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ
จำาแนกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1 ชุดการแสดง 30,000 - - 30,000
2 เคร่ืองดนตรี 15,000 - - 15,000
3 วัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 5,000 - - 5,000

รวมท้ังหมด 50,000 - - 50,000
     ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้

6. ประเมินผล
ตัวบ่งช้ีความสำาเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือวัดผล

-  จำานวนนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและนาฏศิลป์ไทยพ้ืนบ้าน
-  สรุปแบบสอบถาม

การสงัเกต

การสอบถาม

แบบสังเกต

แบบสอบถาม

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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         1.  นักเรียนมีศักยภาพด้านนาฏศิลป์ไทยพ้ืนบ้าน
         2.  นักเรียนมีความรกั หวงแหน  และมีความภาคภูมิใจในการอนรุักษ์
และเผยแพร่ศิลปะด้านนาฏศิลป์ไทย
          3.  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
ชุมชนและกิจกรรมการประกวดแข่งขันตามโอกาสอันเหมาะสม
         4. นักเรียนใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด

    ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                              (นายเทอดศักด์ิ    ชาญประโคน)
                                                             ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

        ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

       ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

                 ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการ STEAM โนนเจรญิพิทยาคมโมเดลผ่านศิราภรณ์
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สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
                                          มีมาตรฐาน และลดความ เหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
                                          เป็นสำาคัญ      
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐาน
                                          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
                                          ส่ิงแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดำารงชีวิตตาม
                                          หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน

รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลำายง เครือคำา

นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์
นายเทอดศักด์ิ ชาญประโคน

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาความรูค้วามสามารถนกัเรียนนั้นเนน้ใหน้ักเรียน  มีท้ังทางด้านความรู ้  ทักษะ
เจตคติและใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์
กิจกรรมการประดิษฐ์เคร่ืองประดับจากปะเก็นเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมนักเรียนทกุด้าน  ท้ังทางด้าน  ความรู้
ทักษะ  เจตคติและใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ เพ่ือพัฒนานกัเรียนอยา่งยั่งยืน  เพ่ือเป็นการปลกูฝัง
พัฒนาคุณนักเรียนใหมี้ความคิดสร้างสรรค์ สุนทรยีภาพทางด้านอดทนและม่ันคงทางอารมณ์
ไม่ข้องเก่ียวและห่างไกลจากยาเสพติด  โดยคาดหวังผลสำาเร็จของการดำาเนินงานจะสามารถทำาให้นักเรียน
เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความอดทน มุ่งม่ันสรา้งงานใหป้ระสบความสำาเร็จ
ใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์และสามารถสรา้งอาชีพได้
อันจะส่งผลถึงความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของสังคมไทยสืบไป

2. วัตถุประสงค์
2.1

เพ่ือพัฒนานกัเรียนด้านทักษะอาชีพโดยการจดัการเรยีนรู้สทีมศึกษาผ่านเครือ่งประดับศิราภรณ์(จัดทำาหลักสูตรส
ถานศึกษาบูรณาการ)(ม. 1 เรียนรู้เร่ืองศิราภรณ์,ม. 2 ออกแบบผลิตภัณฑ์ศิราภรณ์,ม. 3 ประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์ศิราภรณ์,ม. 4 การประยกุต์ใช้ศิราภรณ์ในชีวิตประจำาวัน,ม. 5 เพ่ิมมูลค่าผลติภัณฑ์,ม. 6
การตลาดสูส่ากล ด้วยศิราภรณ์) STEAM (S เรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร ์ สารประกอบท่ีนำามาเป็นส่วนผสม   T
เรียนรู้ ด้านเทคโนโลย ี อุปกรณ์ช่วยออกแบบ การนำาเสนอและขายออนไลน์  E เรียนรู้ด้าน วิศวกรรม แบบ
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น้ำาหนัก ความแข็งแรง คงทน  A เรียนรู้ด้านศิลปะ การวาดออกแบบลวดลาย เทคนิคการใช้สีและ M
เรียนรู้ด้านคณิศาสตร ์ การคิดคำานวณความคุ้มค่า ขนาด รูปร่าง รูปทรง การหาพืน้ท่ี การคิดร้อยละ
บัญชีรายรับรายจ่าย )

2.2
เพ่ือให้โรงเรยีนเป็นศูนย์ฝึกอาชีพเพ่ือเรียนรู้การประดิษฐ์เคร่ืองประดับศิราภรณ์จากปะเก็นของชุมชนโดยมีการจ
ดทะเบียนเป็นวิสาหกิจโรงเรยีน

2.3  เพ่ือผลิตเคร่ืองประดับศิราภรณ์จากปะเก็นใหเ้พียงพอต่อความต้องการของตลาด
        2.4  เพ่ือพัฒนาแบรนด์ โนนเจรญิพิทยาศิราภรณ์  ไปสู่ตลาดท้ังในและต่างประเทศ(อาเซียน)

2.5  เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยรวมท้ังอนุรักษ์ภาษาถ่ิน(ส่วย  ลาว เขมร)
          2.6  เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมและบุคคลในชุมชน
3.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

3.1  ด้านปริมาณ
1. นักเรียนโนนเจรญิพิทยาคม  จำานวน  612  คน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำานวน  43  คน
3. ชุมชนในเขตบริการของโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

3.2  ด้านคุณภาพ
1. โรงเรยีนโนนเจรญิผลิตเคร่ืองประดับจากปะเก็นได้
2. ส่งเคร่ืองประดับจากปะเก็น ภายใต้แบรนด์ โนนเจรญิพิทยาศิราภรณ์  สู่ตลาดท้ังในและ

ต่างประเทศได้
3.  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมเป็นวิสาหกิจโรงเรยีนเป็นศูนย์การเรยีนรู้และเป็นศูนย์ฝึก

อาชีพการประดิษฐ์เคร่ืองประดับจากปะเก็น
4. นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมได้เรียนรู้โดยผ่านการจัดการเรยีนรู้สะเต็ม
5. เผยแพร่งานศิลปะนาฏศิลป์ไปสู่ชุมชนในช่องทาง Online ช่องยูทูป เฟสบุ๊คแฟนเพจ

ไลนแ์อด,offline การออกบูธ ออกงานต่างๆ
6. นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมและบุคคลในชุมชนมีรายได้จากการขายเครือ่งประดับ

จากปะเก็น

4. ขั้นตอนการดำาเนินงาน
               กิจกรรม  การประดิษฐ์เคร่ืองประดับจากปะเก็น

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเ
วลา

งบประ
มาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมวางแผนรว่มกับนักเรียนแกนนำา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำาชุมชน
และศึกษานเิทศน์จากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ต.ค.
63

นางลำายง
เครือคำานางสา
วเขมสิตา
ตำารารัมย์
นายเทอดศักด์ิ
ชาญประโคน

2. ประชาสัมพันธ์ นัดหมายบุคคลภายนอกที่สนใจ ต.ค.
63
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3. จัดเตรียมอุปกรณ์สำาหรับการฝกึอบรมและวิทยากร(นักเรียน) มิ.ย.6
3 –
ก.ค.
63

4.
นัดหมายบุคคลในชุมชนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพโ
นนเจริญพิทยาคม
5. ถ่ายทอดและเผยแพร่แก่นักเรียนและกลุ่มผู้สนใจ

มิ.ย.6
3 –

ก.ย 64

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเ
วลา

งบประ
มาณ

ผู้รับผิดชอบ

6. ลงมือปฏิบัติ
พัฒนาคุณภาพผลิตภันฑ์ให้มีคุณภาพและมีความหลากหลาย
7.
จัดจำาหน่ายสินค้าผ่านศูนย์จำาหน่ายสินค้า(1.ศูนย์จำาหน่ายสินค้าโรงเรยีนโ
นนเจรญิพิทยาคม2.ศูนย์จำาหน่ายสินค้านวัตวิถีตำาบลหินลาด
อำาเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 3.ศูนย์จำาหน่ายสินค้า0top
อำาเภอบ้านกรวดจงัหวัดบุรีรัมย์
4.ศูนย์จำาหน่ายสินค้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ด(อยู่ในข้ันตอนดำาเนินการติดต่อ)
และจำาหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ค  อินสตาแกรม  ไลน์
8. จัดทำาเป็นรูปแบบ วิสาหกิจโรงเรยีนโดยจะมีการระดมทุนจากนักเรียน
ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาในรปูแบบสหกรณ์
เพ่ือเป็นทุนดำาเนินการวิสาหกิจโรงเรยีน
(ธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์,ศิลปะ,คณิตศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์)โดยมีโครงสรา้ง
องค์กร(โดยมีนักเรียนเป็นผู้ดำาเนินการหลกั)
มีการบรหิารจัดการทีชั่ดเจนโปรง่ใส  ตรวจสอบได้
9. ติดตามผล นำาผลมาปรับปรุงแก้ไขกลับไปพัฒนาเพ่ือใช้ในโอกาสต่อไป ก.ย 63
5.  งบประมาณ

เงินสนบัสนุนงบประมาณจาก  CP  ALL  80,000  บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ จำาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำาหรับทำาเคร่ืองประดับจากปะเก็น - - -
2 ค่าบรรจุภัณฑ์ - - -
3 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำาหรับศูนย์ฝึกอาชีพ 5,000 30,000 80,000
4 ค่าวัสดุตู้โชว์ ไฟสปอต์ไลท์ พรมแดง และเอกสารอ่ืนๆ -

รวมท้ังหมด 80,000 - - 80,000
หมายเหตุ การเบิกจ่ายงบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
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1 นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรยีน  ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
       1. โรงเรยีนโนนเจรญิผลิตเคร่ืองประดับจากปะเก็นได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
            2. ส่งเคร่ืองประดับจากปะเก็น ภายใต้แบรนด์ โนนเจรญิพิทยาศิราภรณ์
สู่ตลาดท้ังในและต่างประเทศได้
            3.
โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมเป็นวิสาหกิจโรงเรยีนเป็นศูนย์การเรยีนรู้และเป็นศูนย์ฝึกอาชีพการประดิษฐ์เคร่ืองปร
ะดับจากปะเก็น
            4. นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมได้เรียนรู้โดยผ่านการจัดการเรยีนรู้สะเต็มคิดเป็นร้อยละ  100
            5. เผยแพร่งานศิลปะนาฏศิลป์ไปสู่ชุมชนในช่องทาง Online ช่องยูทูป เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ไลนแ์อด,offline การออกบูธ ออกงานต่างๆ  คิดเป็นร้อยละ  100
            6.นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมและบุคคลในชุมชนมีรายได้จากการขายเครือ่งประดับจาก
ปะเก็น

    ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                              (นางสาวเขมสติา  ตำารารัมย์)
                                                             ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

    ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                            (นายเทอดศักด์ิ  ชาญประโคน)
                                                             ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

     ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                  (นางลำายง เครือคำา)
                                                             ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

     ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

     ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ
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               ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการศิลปะกับชีวิต
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
                                          มีมาตรฐาน และลดความ เหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
                                          เป็นสำาคัญ      
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐาน
                                          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
                                          ส่ิงแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดำารงชีวิตตาม
                                          หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศักดา  แสงประโคน
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีแบ่งสาระการเรยีนรู้ออกเป็นสาระยอ่ย 3 สาระด้วยกนั คือ
1. สาระทัศนศิลป์ 2. ดนตรี 3. สาระนาฏศิลป์ ท้ัง 3 สาระนัน้
มีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนทัง้ทฤษฏีและปฏิบัติ การสง่เสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกทางศิลปะ
ดนตรีและนาฏศิลป์
เป็นสิ่งสำาคัญท่ีสามารถทำาให้นักเรียนมีความม่ันใจในตนเองซาบซึง้ในคุณค่าของศิลปะและส่งเสริมค่านิยมทางศิล
ปะเห็นคุณค่าของศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและภูมิปัญญาไทย

2. วัตถุประสงค์
1) เพ่ือให้นักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์

มีทักษะในการดำารงชีวิตม่ันใจใจตนเองและกล้าแสดงออก
มีความเป็นไทยมีจิตสำานึกในการอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

2) เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเปน็ไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ
3) เพ่ือให้นักเรียนทกุคนในโรงเรยีนมีทักษะทางศิลปะท้ัง 3 สาระ
4)
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เพ่ือให้โรงเรยีนมีอุปกรณ์การเรยีนการสอนและการจดักิจกรรมการแสดงได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
5) ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรยีภาพ ช่ืนชม เห็นคุณค่าของศิลปะ มีค่านิยมในศิลปะไทย
6) ส่งเสริมการแสดงออกอย่างสรา้งสรรค์

3. เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ

นักเรียนโรงเรยีนพุทธิรังสีพิบูลเข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนการสอนศิลปะทุกคน
2) เชิงคุณภาพ

นักเรียนทกุคนมีทักษะพ้ืนฐานทางศิลปะ ท้ัง 3 สาระอยู่ในระดับดี

4. วิธีดำาเนินการ/ขั้นตอนการดำาเนินการ

งาน/กิจกรรมท่ีสำาคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1) พัฒนาการเรยีนการสอนศิลปะ ตลอดปี

การศึกษา
นายศักดา
 แสงประโคน
/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลป
ะ

(1) พัฒนาการเรยีนการสอนทศันศิลป์

5,000

(2) พัฒนาการเรยีนการสอนวิชาดนตรี
(3) พัฒนาการเรยีนการสอนวิชานาฎศิลป์

2) การแข่งขันทักษะท้ัง 3 สาระ
(1) กิจกรรมวาดภาพวันไหว้ครู มิ.ย. 64
(2) กิจกรรมการแสดงเพ่ือระลึกถึงพระคุณครู
อาจารย์

มิ.ย. 64

(3) แข่งขันร้องเพลงลูกท่ง ส.ค. 64
(4) วาดภาพระบายสี ส.ค. 64
(5) วาดภาพระบายสี ธ.ค. 63
(6) กิจกรรมการแสดงวันพ่อ ธ.ค. 63

3) การส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ
(1) การแสดงในวันสำาคัญ ตลอดปี

การศึกษา
(2) จัดต้ังวงดนตรี มิ.ย. 64
(3)
จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนทางด้านศิล
ปะ

ม.ค. 64

รวม 5,000
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ 5,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ
จำาแนกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1 ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ 2,500 - - 2,500
2 วัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 2,500 - - 2,500

รวมท้ังหมด 5,000 - - 5,000
หมายเหตุ การเบิกจ่ายงบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ

6. ประเมินผล/ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ ระดับความสำาเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ

1)
ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูขึ
้ น

100 % การสงัเกต ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี
น

2) ร้อยละของผลงาน 80 % การสงัเกต แบบสอบถาม

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1) การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนของกลุม่สาระศิลปะเป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ
2) นักเรียนทกุคนในโรงเรยีนมีทักษะทางศิลปะท้ัง 3 ด้าน คือ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
3). นักเรียนมีทักษะด้านการแสดงออกทางศิลปะ อย่างสรา้งสรรค์
4) นักเรียน มีสุนทรยีภาพ ช่ืนชม เห็นคุณค่า และอนุรักษ์ไว้ซ่ึงศิลปะของไทย
5) นักเรียนมีระเบียบวินัยและมีความรบัผิดชอบ
6) นักเรียนมีทักษะและมีความมุ่งม่ันในการทำางาน สามารถทำางานร่วมกับผู้อ่ืนได้

     ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                (นายศักดา  แสงประโคน)
                                                            ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

     ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                            หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ
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     ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                  (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

               ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                 (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
                                          มีมาตรฐาน และลดความ เหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
                                          เป็นสำาคัญ      
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐาน
                                          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
                                          ส่ิงแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดำารงชีวิตตาม
                                          หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ในการเรยีนการสอนวิชาพลศึกษา ส่ิงท่ีจำาเป็นและมีความสำาคัญในการเรยีนการสอน
คือการปฏิบัติกิจกรรมกีฬาในสถานที่หรือสนามท่ีมีความพร้อมและสมบูรณ์แบบซ่ึงจะมีผลทำาให้นักเรียนได้นำาทัก
ษะท่ีได้ศึกษามานำามาใช้  โดยเน้นใหน้ักเรียนคิดเป็น  ทำาเป็น  แก้ปัญหาเป็น
ซ่ึงนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการปฏิบัติโดยตรง และมีส่วนทำาให้การเรยีนการสอนมปีระสิทธิภาพมากข้ึน
อีกท้ังทำาให้การเรยีนรู้ทักษะของนักเรียนเกิดข้ึนอยา่งรวดเรว็เพราะได้เรียนจากอปุกรณ์จริงและสถานการณ์จริง
ดึงดูดให้เยาวชนหนัมาเล่นกีฬาลดปญัหาการติดส่ิงเสพติดได้อีกด้วย  เป็นการฝกึความมีระเบียบ
ความรบัผิดชอบ และรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย                      มีน้ำาใจเป็นนักกีฬา
ส่งเสริมสุขภาพพลานามยัใหส้มบูรณ์แข็งแรงท้ังทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคม   อารมณ์และสติปัญญา
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สามารถสรา้งช่ือเสียงให้แก่นักเรียน  ครอบครัว  โรงเรยีนและชุมชนอีกทางหน่ึงด้วย

2.  วัตถุประสงค์
2.1  เพ่ือให้การเรยีนการสอนมปีระสิทธิภาพและประสบผลสำาเร็จมากข้ึนมากข้ึน
2.2  ส่งเสริมและกระตุ้นใหน้ักเรียน

บุคคลากรท้ังภายในและภายนอกโรงเรยีนเห็นความสำาคัญของการออกกำาลังกายและปลูกฝังทัศนคติท่ีดีทางด้านก
ี ฬาและหลกีเล่ียงจากสิง่เสพติดทุกชนดิ

2.3  เพ่ือส่งเสริมความสามารถเชิงกีฬาและศักยภาพของนกักีฬา  การแข่งขันกีฬา
และเตรียมความพร้อมเพ่ือจะแข่งขันกีฬาในระดับสูงข้ึนต่อไป

2.4
เพ่ือให้เกิดจิตสำานึกรักบ้านเกดิโดยการใช้การกฬีาเป็นสื่อในการเช่ือมสัมพันธไมตรีกันระหว่างหนว่ยงาน  องค์กร
และใช้ในการสรา้งช่ือเสียงให้แก่ตนเอง  ชุมชน  ตลอดจนครอบครัวต่อไป

3.  เป้าหมายกิจกรรม
3.1  ด้านปริมาณ

นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม 612  คน  คณะครูและบุคลากรโรงเรยีนโนนเจรญิ
พิทยาคม  จำานวน 43 คน

3.2  ด้านคุณภาพ
1.  นักเรียน

บุคลากรท้ังภายในและภายนอกโรงเรยีนมีสถานทีเ่พ่ือใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์จากการเลน่กีฬา
2.  สามารถใช้อุปกรณ์การกฬีาและสนามกฬีาหรือสถานทีม่าใช้พัฒนาทักษะด้านกีฬา

ได้เพ่ิมข้ึน
3.  ครูพัฒนาการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.  ทำาให้เกิดทัศนคติท่ีดีในการกฬีา  มีคุณธรรมจรยิธรรมเพ่ิมข้ึน

4.  กิจกรรมและการดำาเนินงาน
กิจกรรม   /   ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

ประชุม วางแผน กันยายน  2563 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
ร่างและเขียนโครงการ กันยายน  2563 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
เสนอท่ีประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบ ตุลาคม  2563 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2563 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
ดำาเนินการตามโครงการ ตุลาคม  2563 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
ติดตามผลการดำาเนินงาน พฤศจิกายน  2563 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
ประเมินผลและรายงานผล พฤศจิกายน  2563 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ
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โดยเบิกจ่ายจากเงนิโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบกา
รศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมวิชาการ)  ประจำาปีการศึกษา 2563
เป็นเงิน  20,000 บาท  (สองหม่ืนบาทถ้วน)  เพ่ือใช้เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำาเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามรายะเอียดค่าใช้จ่ายดังน้ี

1. จัดทำาป้ายคณะสี  ป้ายละ 1,500  บาท จำานวน  4  สี รวมเป็นเงิน 6,000    บาท
2. จ้างเหมาทำาอาหาร  รวมเป็นเงิน 12,000   บาท
3. จัดแสดงพิธีเปิด รวมเป็นเงิน 2,000    บาท
    รวมเป็นเงินท้ังส้ิน   20,000  บาท
* ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้

6.  การติดตาม  การประเมินผล  การรายงาน
6.1 แบบสรุปผลการดำาเนินโครงการ
6.2 แบบนิเทศติดตามผลการดำาเนินโครงการ

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
7.1  เพ่ิมหรือพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาของนักเรียน  ครูและผู้สนใจ
7.2  เพ่ือให้การเรยีนการสอนมปีระสิทธิภาพและประสบผลสำาเร็จมากข้ึนมากข้ึน
7.3  เพ่ือให้นักเรียนได้นำาทักษะท่ีเรียนมานำามาใช้ประโยชนใ์นสถานการณ์จริง
7.4  มีนักกีฬาที่เก่งและมีทักษะทางด้านกีฬาดีเพ่ือเป็นตัวแทนโรงเรยีน  ชุมชน  เพ่ือแข่งขัน

ในระดับท่ีสูงข้ึนไป

     ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                (นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์)
                                                             ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

     ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

     ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ
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               ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา(กีฬาในระดับต่างๆ)
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
                                          มีมาตรฐาน และลดความ เหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
                                          เป็นสำาคัญ      
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐาน
                                          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
                                          ส่ิงแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดำารงชีวิตตาม
                                          หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
ได้ส่งเสริมให้นักกีฬาได้พัฒนาศักยภาพท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา จนนำาไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนใหเ้ล่นกีฬาและออกกำาลังกาย
รวมท้ังยังสร้างนักกีฬาไปแข่งขันในระดับเขตและระดับชาติ เป็นไปตามแนวทางการจดัการศึกษา



449

พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2545
และมาตรฐานการเรยีนรู้การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

2. วัตถุประสงค์
    1) เพ่ือส่งเสริมนักกีฬาให้มีสมรรถภาพรา่งกายทีส่มบูรณ์ แข็งแรง

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนกักีฬาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ
3) เพ่ือสร้างนักกีฬาให้มีศักยภาพเป็นตัวแทนนกักีฬาระดับเขต และระดับท่ีสูงข้ึนไป
4) เพ่ือสร้างนักกีฬาและผลงานทางการกฬีาของโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

3. เป้าหมาย
    3.1 ด้านปริมาณ
         นักเรียนโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ของ สมศ. ร้อยละ 90
    3.2 ด้านคุณภาพ
      นักเรียนมีผลงานการประกวด
และการแข่งขันด้านกีฬาให้มีศักยภาพเพ่ือเป็นตัวแทนในระดับเขตและระดับท่ีสูงข้ึนไป

4. วิธีการดำาเนินงาน
        4.1 กิจกรรมท่ี 1  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับสหวิทยาเขต และจังหวัด

กิจกรรมและข้ันตอน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมการ - ต.ค.   – พ.ย. 63 นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
ขั้นดำาเนินการ 17,500 พ.ย.63 – ก.ย. 64 นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
ขั้นติดตามและประเมินผล - พ.ย.63 – ก.ย. 64 นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

         4.2 กิจกรรมท่ี 2  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรมและข้ันตอน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ขั้นเตรียมการ - ต.ค.   – พ.ย. 63 นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

ขั้นดำาเนินการ 2,500 พ.ย.63 – ก.ย. 64 นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

ขั้นติดตามและประเมินผล - พ.ย.63 – ก.ย. 64 นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

5. งบประมาณ
โดยเบิกจ่ายจากเงนิโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบกา
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รศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมวิชาการ)  ประจำาปีการศึกษา 2563
เป็นเงิน  20,000 บาท  (สองหม่ืนบาทถ้วน)  เพ่ือใช้เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำาเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามรายะเอียดค่าใช้จ่ายดังน้ี

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ
จำาแนกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1 ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา 10,000 - - 10,000
2 วัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 10,000 - - 10,000

รวมท้ังหมด 20,000 - - 20,000
หมายเหตุ การเบิกจ่ายงบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ

6.  การติดตามผลและประเมินผล
1) สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติทักษะด้านกิจกรรมกีฬา
2) ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมด้านกีฬา
3) การตอบแบบประเมิน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1) นักกีฬาให้มีสมรรถภาพรา่งกายทีส่มบูรณ์ แข็งแรง
2) นักกีฬามีทักษะความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬา
3) นักกีฬาของโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศมากย่ิงข้ึน
4) บุคลากรกีฬาของโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมได้รับการพัฒนาความรูค้วามสามารถเพ่ิมข้ึน
5) โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมมีการบรหิารจัดการกฬีาอย่างเป็นระบบ ร่วมกัน

     ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                                 (นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์)
                                                             ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

     ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                               หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

     ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                    (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ
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               ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                  (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                         ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการนวดแผนไทยบรูณาการภาษาองักฤษเพ่ือการสรา้งงานอาชีพ
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
                                          มีมาตรฐาน และลดความ เหล่ือมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนอยา่งยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
                                          เป็นสำาคัญ      
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐาน
                                          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
                                          ส่ิงแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดำารงชีวิตตาม
                                          หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนัอุดมศึกษา
                                          และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC 191
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิตยา  จำาปาวะดี

นางสกัุญญา เกาะสูงเนิน
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
ระยะเวลาดำาเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
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จากการดำาเนินงานโครงการนวดแผนไทยบรูณาการภาษาองักฤษเพ่ือการสรา้งงานอาชีพในโรงเรียนโนนเจรญิพิ
ทยาคมในปีการศึกษา 2562  ท่ีผ่านมา
พบว่าโครงการนีเ้ป็นท่ีน่าสนใจได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากนกัเรียนและผู้ปกครองเป็นอยา่งดี
ทำาให้นักเรียนบางคนมีรายได้จากการนวด โดยทำาเป็นอาชีพเสริมรายได้ระหว่างเรยีนและจากเหตุผลดังกล่าว
ทำาให้โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคมเห็นควรสง่เสริมนักเรียนในโรงเรยีนได้เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการนวด
การทำาและใช้ลูกประคบสมุนไพร การอบสมุนไพรด้วยกระโจม ให้กับนักเรียนในโรงเรยีนข้ึน
เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้เกิดอาชีพในโรงเรียน ทำาให้เด็กนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรยีน
ช่วยอนรุักษ์ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินไม่ให้สูญหาย และยังเป็นการปลกูฝังคุณธรรมแก่นักเรียน
โดยผ่านกระบวนการสรา้งผลผลิตจากการเรยีนรู้ท่ีเป็นรูปธรรม
จนสง่ผลให้เกิดเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้สู่ตลาดอาชีพ ในชุมชนและตลาดอาเซียนต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดอาชีพในโรงเรียนใหกั้บนักเรียน
2. เพ่ือเป็นการอนรุักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัแพทย์แผนไทยเรือ่งการนวด

การทำาและใช้ลูกประคบสมุนไพร และการอบสมุนไพรด้วยกระโจมไม่ให้สูญหายจากชุมชน
3. เพ่ือเป็นการปลกูฝังคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีให้เกิดกับนักเรียน
4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำาความรูไ้ปใช้ในชีวิตประจำาวันและทำาเป็นอาชีพในอนาคตต่อไป
5.

เพ่ือพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการใหไ้ด้มาตรฐานและเป็นท่ีรู้จักของคนในชุมชนอย่างมืออาชีพและมุ่งสู่ตลา
ดอาเซียน

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

1. ครูจัดกิจกรรมท่ีเน้นการปฏิบัติจริงโดยการลงมือปฏิบัติและการสร้างผลิตภัณฑ์ได้
2. นักเรียนผา่นการฝึกอบรมเน้นการสรา้งอาชีพและสามารถสร้างผลิตภัณฑ์และบริการได้

 3. โรงเรยีนมีสถานประกอบกิจกรรมท่ีมีมาตรฐาน มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการนวด
การทำาและใช้ลูกประคบสมุนไพร และการอบสมุนไพรด้วยกระโจม

3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

4.  กิจกรรมและการดำาเนินงาน
กิจกรรม   /   ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ประชุม วางแผน กันยายน  2563 นางสาวนิตยา  จำาปาวะดี
นางสกัุญญา เกาะสูงเนินร่างและเขียนโครงการ กันยายน  2563

เสนอท่ีประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบ ตุลาคม  2563
เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2563
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ดำาเนินการตามโครงการ ตุลาคม  2563
 – กันยายน 2564

ติดตามผลการดำาเนินงาน ตุลาคม  2563
ประเมินผลและรายงานผล ตุลาคม  2564

5. งบประมาณ
จากเงนิงบประมาณ จำานวน  3,000 บาท   จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรปุ ดังน้ี

                     กิจกรรม
รวม

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน เงินเรยีนฟรี รวม

1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน 1,500 - 1,500
2. วัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 1,500 - 1,500

รวม 3,000 - 3,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้

6. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เง่ือนไขความสำาเร็จ
1 นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรยีน  ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 บุคลากรภายในโรงเรยีน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี

2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการนวด และการนวดโดยใช้ลูกประคบ

          2. นักเรียนมีทักษะในการนวด และการนวดโดยใช้ลูกประคบท่ีถูกต้อง
          3. นักเรียนมีนิสัยรักอาชีพ มีระเบียบวินัย อดทนอดกล้ัน
สุภาพอ่อนโยนและรว่มสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          4. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรยีน

     ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                               (นางสาวนิตยา  จำาปาวะดี)
                                                             ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

     ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ
                                                               (นางสกัุญญา เกาะสูงเนิน)
                                                             ครู  โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
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     ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                (นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
                                                          หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

     ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                 (นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์)
                                                         หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

               ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                 (นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ)
                                                          ผู้อำานวยการโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
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ส่วนท่ี  4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

การบริหารแผนสู่การฏิบัติ

การวางแผน (Planning) เปนข้ันตอนหน่ึงของการบรหิารหรอืการจดัการ (Management)
โดยท่ัวๆไปการวางแผนเปนกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการระบุวัตถุประสงคท่ีตองการ มีการกาํหนดกลยทุธ
ตางๆท่ีจะทําใหสามารถบรรลวัุตถุประสงคเหลานั้นได
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การวางแผนเปนส่ิงจําเปนเพราะมีสวนทําใหผูบริหารและเจาหนาท่ีรูแนวทางการดําเนินงานขององคกร
ลดการดําเนินงานทีซ่้ําซอนหรอืงานทีส้ิ่นเปลือง
และชวยลดผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงในอนาคต
เพราะการวางแผนทีดี่จะตองมีการคาดคะเนทิศทางหรือสถานการณในอนาคตและวางแผนโดยคํานึงถึงการเ
ปล่ียนแปลงตางๆท่ีอาจจะเกิดข้ึน

นอกจากนีก้ารวางแผนยงัเปนประโยชนสําหรับการควบคุมซ่ึงถาไมมีการวางแผน
ก็จะไมมีวิธีการใดควบคุมการปฏิบัติงานของโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
เพ่ือใหการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตงบประมาณท่ีมีคอนขางจํากัด
การวางแผนจงึเปนข้ันตอนหน่ึงของการบรหิารหรอืการจดัการ โดยท่ัวๆ
ไปท่ีจะทําใหสามารถบรรลวัุตถุประสงคเหลานั้นได การวางแผน
มีความสําคัญมากในการบรหิารงาน เพราะจะชวยทําใหไมตองลองผิดลองถูก ทําใหความไมแนนอน
และการเปล่ียนแปลงเกิดความสมดุล หากมีการวางแผนลวงหนาจะชวยใหเกิดความผิดพลาดนอย
องคกรสามารถไปสูจุดมุงหวังดังประสงค ประหยัดทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา
และเอ้ืออํานวยในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยางสะดวกและไดรับผล
ท่ีมีประสิทธิภาพ

โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม  จึงไดมีการศึกษาและวางแผนงานไวลวงหนา  เน่ืองจากจะได
มีการศึกษาปัญหา และหาทางแกไขทีเ่หมาะสม มีการกําหนดเป้าหมายของแผนงานเพ่ือเปนแนวทางให
การปฏิบัติงานมีทิศทางการทํางานเปนทิศทางเดียวกนั และมีการรวมกันวางแผนปฏิบัติงาน
รวมถึงพิจารณาถึงทรัพยากรท่ีจะใชในการปฏิบัติงานไดแก แรงงาน งบประมาณ ระยะเวลา วัตถุดิบ
และเทคโนโลยี  การวางแผนทีดี่จะทําใหสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงงานได
และทําใหบรรลุเป้าหมายไดในทีสุ่ด  การจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เปนการแปลงแผนงาน
เชิงกลยุทธไปสูกิจกรรมยอยในเชิงปฏิบัติ
โดยไดวางหลกัการและแนวทางในการควบคุมการประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินงานตามโครงกา
รดังน้ี

1. การกาํหนดมาตรฐานทีใ่ชวัด  จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจดัทําโครงการ
ของโรงเรียน เชน  ปริมาณ คุณภาพ ตนทุน และเวลาท่ีใช จํานวนเงนิท่ีใช เปรียบเทียบกับงบประมาณ
การวัดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เปนตน

2. การวัดผลการดําเนินงานโครงการทีทํ่าไดจริง  ไดแกการวัดผลการดําเนินโครงการทีเ่กิดข้ึนจริง
 เชน  จํานวนผูเขารวมโครงการ  ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ

3. การเปรยีบเทียบผลงานท่ีทําไดจริงกับมาตรฐาน
เปนการเปรยีบเทียบผลการดําเนินงานโครงการกบัมาตรฐานของโรงเรยีน

4. การแกไขใหถูกตอง  เปนการดําเนินการทางดานการบรหิาร
เม่ือพบความแตกตางระหวางผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง
กับมาตรฐานเพ่ือปรับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ีตองการ

โดยการควบคุมและติดตามผลการประเมินโครงการ แบงออกเปน 4 ดาน ดังน้ี
1. การควบคุมดานคุณภาพ หมายถึง เทคนิคตางๆ ท่ีนํามาใชเพ่ือวัดวาโครงการนัน้ ตรงตอความ

ตองการของสถานศึกษาหรอืไม
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2. การควบคุมดานปรมิาณ คือ การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในทางปริมาณ
เชน การวัดจํานวนผูเก่ียวของกับการดําเนินโครงการเปนไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไวหรือไม

3. การควบคุมดานคาใชจาย โดยการใชระบบงบประมาณเพ่ือควบคุมคาใชจาย
โดยใหผูรับผิดชอบโครงการจดัทํางบประมาณการใชจายในทกุๆ ดานไวลวงหนา เม่ือเขาสูข้ันตอนการปฏิบัติ
ผูบริหารกจ็ะสามารถควบคุมคาใชจายโดยวัดผลการใชจายท่ีเกิดข้ึนกับงบประมาณท่ีต้ังเอาไว

4. การควบคุมดานเวลา คือ การควบคุมใหการดําเนินงานโครงการตางๆ
ดําเนินไปไดโดยสามารถจดัทําไดเสร็จตามกําหนดเวลาทีว่างเอาไว

ประเด็นการประเมินผลโครงการ ประกอบดวย
1. การประเมินผลกระบวนการ หรือการประเมิน จะเนนการวิเคราะหประสิทธิภาพของ

โครงการ โดยศึกษากระบวนการจดัทํากิจกรรมตางๆ วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
ท่ีจะสงผลใหเกิดผลงานของโครงการ โดยจะพิจารณาถึง

1.1 การดําเนินกิจกรรมในแตละข้ันตอนวาชวยสงเสริมหรือเปนปัญหาอปุสรรค
ในการบรรลผุลงานและผลลัพธ

1.2 การจัดหาทรพัยากรของโครงการในแตละข้ันตอน ตามระยะเวลาท่ีกําหนด
1.3 วิเคราะหปัจจัยภายนอกทีอ่ยูเหนือการควบคุม

ซ่ึงมีผลตอการดําเนินกิจกรรมท้ังทางบวกและทางลบ
1.4 มูลคาของผลงานท่ีไดรับเปรียบเทียบกับคาใชจาย

2. การประเมินผลท่ีไดรับของโครงการหรอืการประเมินประสิทธิผล จะเนนการวิเคราะห
ประสิทธิผลของโครงการโดยศึกษาวาผลงานของโครงการสามารถนาํไปสูการบรรลวัุตถุประสงคของ
โครงการไดหรือไม เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกีย่วกบั

2.1
ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของงาน/โครงการตามตัวช้ีวัดท่ีไดกําหนดไว

2.2 ประเมินผลโดยการวิเคราะหความคุมคาของงาน / โครงการ
2.3 วิเคราะหปัจจัยภายนอกทีอ่ยูเหนือการควบคุม

ซ่ึงมีผลตอการดําเนินกิจกรรมท้ังทางบวกและทางลบ
3. การประเมินผลกระทบของโครงการ

จะเนนการวิเคราะหผลท่ีไดรับตอเน่ืองจากประสิทธิผลของโครงการ
โดยศึกษาวาผลท่ีไดรับจากวัตถุประสงคของโครงการจะไปชวยสนบัสนุนการบรรลเุป้าหมาย
แผนงานไดมากนอยเพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกีย่วกบั

3.1 ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ
และผลกระทบท่ีมีตอแผนงานตามตัวช้ีวัดท่ีไดกําหนดไว

3.2 วิเคราะหปัจจัยภายนอกทีอ่ยูเหนือการควบคุม
ซ่ึงมีผลตอการดําเนินกิจกรรมท้ังทางบวกและทางลบ
ขั้นตอนของการประเมินผลโครงการ  แบงออกเปนดังตอไปนี้

 1. ช้ันตอนแรก ประกอบดวย
1.1 พัฒนากรอบแนวความคิดเก่ียวกบัโครงการ
1.2 ระบุประเด็นหลักๆ ท่ีจะประเมิน
1.3 พัฒนาขอคําถาม และผลลัพธท่ีสามารถวัดได
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1.4 ออกแบบประเมินผล แนวทางการประเมิน และบุคคลท่ีจะศึกษา เวลาท่ีจะปฏิบัติ
และเอกสารอางอิง

2. ข้ันตอนกระบวนการประเมิน การลงมือศึกษาและรายงาน ประกอบดวย
2.1 การเกบ็ขอมูล
2.2 การวิเคราะหขอมูล
2.3 รายงาน ซ่ึงประกอบดวย ความเปนมา คําถามทีศึ่กษา  กระบวนการวิจัย

การวิเคราะหขอมูล ขอคนพบ  ขอสรุป และขอเสนอแนะ
2.4 การเผยแพร



ภาคผนวก

ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
โรงเรยีนโนนเจริญพิทยาคม  อำาเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32
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**********************************************************

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
ได้ร่วมพิจารณาการจัดทำาแผนงบประมาณประจำาปีงบประมาณ  2564 ของโรงเรียนโนนเจรญิพิทยาคม
มีมติเห็นชอบให้โรงเรยีนดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ  2564  ได้

                                                                 
                         (นายสมใจ  เขมะปัญญา)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม

    (นายกิติศักด์ิ  ไทวะกิรติ)
          เลขานกุารคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โรงเรยีนโนนเจรญิพิทยาคม
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คำ�ส่ังโรงเรียนโนนเจรญิพิทย�คม
ท่ี  ๒๐๑/๒๕๖๓

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๖๔
********************************************************************************

 

ก�รว�งแผนมคีว�มสำ�คัญและเป็นสิ่งจำ�เป็นอย�่งยิ่งในก�รบรหิ�รง�นในองค์กรให้ประสบผลสำ�เร็จเพร�ะเป็นเครื่องม
ื อในก�รกำ�หนดทิศท�ง  แนวท�งก�รปฏิบัติง�นใหด้ำ�เนินไปสู่เป้�หม�ยได้อย่�งเป็นระบบ
และมีประสิทธิภ�พ  ดังน้ันโรงเรยีนโนนเจรญิพิทย�คมจึงจำ�เป็นต้องจัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ
๒๕๖๒  เพ่ือให้ก�รดำ�เนินง�นเปน็ไปด้วยคว�มเรยีบรอ้ย สำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์หรือเป้�หม�ยทีก่ำ�หนดไว้
จึงแต่งต้ังคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นดังน้ี

๑.  คณะกรรมการฝ่ายอำานวยการ
๑.๑  น�ยกิติศักด์ิ  ไทวะกิรติ ผู้อำ�นวยก�รโรงเรยีน ประธ�นกรรมก�ร
๑.๒  น�งลำ�ยง  เครือคำ� ผู้ช่วยผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรยีน กรรมก�ร
๑.๓  น�ยหลกัชัย  เนรกูิล ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�รพเิศษกรรมก�ร
๑.๔  น�ยสมใจ  เขมะปัญญ� ประธ�นคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� กรรมก�ร
๑.๕  น�ยมติรชัย  สิงห์วงศ์ ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�รพเิศษกรรมก�ร
๑.๖  น�งวนัสนันท์  สอนสมนึก ครู  กรรมก�ร
๑.๗  น�ยสร�วุฒิ  สิงห์รัมย์ ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�รพเิศษกรรมก�รและเลข�นุก�ร
๑.๘  น�งส�วเขมสติ�  ตำ�ร�รัมย์ ครู กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นกุ�ร

มีหน้าท่ี  ๑. กำ�หนดนโยบ�ย ควบคุมดูแล อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รดำ�เนินง�นใหมี้ประสิทธิภ�พ
 ๒. ให้คำ�ปรึกษ�และข้อเสนอแนะในก�รแก้ไขปญัห�ต่�ง ๆ ในก�รดำ�เนินง�น

๒.  คณะกรรมการดำาเนินงานฝ่ายจัดทำาแผนงาน/โครงการ
๒.๑ กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ

๒.๑.๑  น�ยสร�วุฒิ  สิงห์รัมย์ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�รพเิศษประธ�นกรรมก�ร
๒.๑.๒  น�งสดุ�รัตน์  สุขผดุง ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�รพเิศษรองประธ�นกรรมก�ร
๒.๑.๓  น�งลำ�จวน  สีพะรัง ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�รพเิศษกรรมก�ร
๒.๑.๔  น�ยวินัส  ใยยอง ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�รพเิศษกรรมก�ร
๒.๑.๕  น�ยจิรศักด์ิ  เครือคำ� ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�ร กรรมก�ร
๒.๑.๖  น�งส�วสรย�  คิดประโคน ครู กรรมก�ร
๒.๑.๗  น�งส�วเขมสติ�  ตำ�ร�รัมย์ ครู กรรมก�ร
๒.๑.๘  น�งพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์ ครู  กรรมก�ร
๒.๑.๙  น�งส�วนงลกัษณ์  ป�จุติ ครู กรรมก�ร
๒.๑.๑๐ น�ยธีรภัทร์  วัจน� ครูผู้ช่วย กรรมก�ร
๒.๑.๑๑ น�งส�วอรทยั  หงษ์สอ เจ้�หน้�ที่งบประม�ณ กรรมก�รและเลข�นุก�ร

๒.๒ กลุ่มบรหิารงานวิชาการ
๒.๒.๑  น�งวนัสนันท์ สอนสมนึก ครู  ประธ�นกรรมก�ร
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๒.๒.๒  น�งนิธนันท์  เครือคำ� ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�รพเิศษรองประธ�นกรรมก�ร
๒.๒.๓  น�ยณัฐพงศ์  ล�มี ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�รพเิศษกรรมก�ร
๒.๒.๔  น�ยสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�รพเิศษกรรมก�ร
๒.๒.๕  น�งส�วอญัชลิต�  อัมร�นนท์ ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�รพเิศษกรรมก�ร
๒.๒.๖  น�งสกัุญญ�  เก�ะสูงเนิน ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�ร กรรมก�ร
๒.๒.๗  น�ยส�ม�รถ  ยงปัญญ� ครู   วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�ร กรรมก�ร
๒.๒.๘  น�ยนร�วิชญ์  สีสุร�ขครู   วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�ร กรรมก�ร
๒.๒.๙  น�ยชิดณรงค์  สุมทิรัมย์ ครู กรรมก�ร
๒.๒.๑๐ น�งส�วเขมสติ�  ตำ�ร�รัมย์ ครู กรรมก�ร
๒.๒.๑๑ น�ยธน�  สำ�รวมจิตร ครู กรรมก�ร
๒.๒.๑๒ น�งส�ววรัญญ�  ปุร�สะกัง ครู กรรมก�ร
๒.๒.๑๓ น�งส�วสรย�  คิดประโคน ครู กรรมก�ร
๒.๒.๑๔ น�งส�วอญัชน�  เกตุพันธ์ ครูผู้ช่วย กรรมก�ร
๒.๒.๑๕ น�งส�วปนดัด�  ว่องไว ครูผู้ช่วย กรรมก�ร
๒.๒.๑๖ น�งส�วบษุบ�  พชรบัณฑิตวงศ์  ครูผู้ช่วย กรรมก�ร
๒.๒.๑๗ น�งส�ววนัสนันท์ สอนสมนึก ครู กรรมก�รและเลข�นุก�ร

๒.๓ กลุ่มบรหิารงานบุคคล
๒.๓.๑  น�งลำ�ยง  เครือคำ� ผู้ช่วยผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรยีน ประธ�นกรรมก�ร
๒.๓.๒  น�ยมติรชัย  สิงห์วงศ์ ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�รพเิศษรองประธ�นกรรมก�ร
๒.๓.๓  น�ยนพรตัน์  จรูญประโคน ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�รพเิศษกรรมก�ร
๒.๓.๔  น�ยนร�วิชญ์  สีสุร�ชครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�ร กรรมก�ร
๒.๓.๕  น�ยกรีฑ�พล  แสนคำ� ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�ร กรรมก�ร
๒.๓.๖  น�ยธีรภัทร์  วัจน� ครูผู้ช่วย กรรมก�ร
๒.๓.๗  น�ยเทอดศักด์ิ ช�ญประโคน ครู กรรมก�รและเลข�นุก�ร
๒.๓.๘  น�ยชิดณรงค์  สุมทิรัมย์ ครู กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นกุ�ร

๒.๔ กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป
๒.๔.๑  น�ยหลกัชัย  เนรกูิล ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�รพเิศษประธ�นกรรมก�ร
๒.๔.๒  น�ยกนก  น�ประโคนครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�รพเิศษรองประธ�นกรรมก�ร
๒.๔.๓  น�งส�วนิตย�  จำ�ป�วะดี ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�ร กรรมก�ร
๒.๔.๔  น�ยส�ม�รถ  ยงปัญญ� ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�ร กรรมก�ร
๒.๔.๕  น�งส�วเขมสติ�  ตำ�ร�รัมย์ ครู กรรมก�ร
๒.๔.๖  น�ยชิดณรงค์  สุมทิรัมย์ ครู กรรมก�ร
๒.๔.๗  น�งส�วสรย�  คิดประโคน ครู กรรมก�ร
๒.๔.๘  น�ยธีรภัทร์  วัจน� ครูผู้ช่วย กรรมก�ร
๒.๔.๙  น�ยศักด�  แสงประโคน พนักง�นร�ชก�ร กรรมก�ร
๒.๔.๑๐ น�ยคธ�กร  ยินดี เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร กรรมก�ร
๒.๔.๑๑ น�งส�วอรทยั  หงษ์สอ เจ้�หน้�ที่งบประม�ณ กรรมก�ร
๒.๔.๑๒ น�ยธงชัย  พรมบุตร ช่�งไฟฟ้� ๔ กรรมก�ร
๒.๔.๑๓ น�ยเพียร  คิดประโคน ช่�งไฟฟ้� ๔ กรรมก�ร
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๒.๔.๑๔ น�ยยงยุทธ  แสงนวน นักก�รภ�รโรง กรรมก�ร
๒.๔.๑๕  น�งกนษิฐ�  ย้วนบญุหลิม แม่บ้�น กรรมก�ร
๒.๔.๑๖  น�งพิมพ์กมน สุขไชยอนนัท์ ครู กรรมก�รและเลข�นุก�ร

มีหน้าท่ี ๑. จัดทำ�กิจกรรมของง�น และโครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๖๔  ในสว่น
ท่ีรับผิดชอบให้ครบถ้วน สอดคล้องกับนโยบ�ยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น กลยุทธ์และจุดเน้น
ของโรงเรียน

๒. นำ�เสนอปัญห� อุปสรรคของก�รปฏิบัติง�นในรอบปท่ีีผ่�นม� แลกเปล่ียนคว�มคิดเห็นและเสนอ
แนะแนวท�งก�รแกไ้ขปญัห�และอุปสรรคเพ่ือพัฒน�ก�รศึกษ�ของโรงเรยีน
๓. บันทึก รวบรวม และหลอมข้อมูลในก�รจดัทำ�แผนแผนปฏิบัติก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๖๔

 ให้แล้วเสร็จทันเวล�ทีก่ำ�หนด
๔. ปฏิบัติง�นอืน่ๆต�มท่ีผู้บังคับบัญช�มอบหม�ย

๓.  คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมขอ้มูลและจัดพิมพ์เอกสาร
๓.๑  น�ยสร�วุฒิ  สิงห์รัมย์ ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�รพเิศษ ประธ�นกรรมก�ร
๓.๒  น�งสดุ�รัตน์  สุขผดุง ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�รพเิศษรองประธ�นกรรมก�ร
๓.๓  น�งลำ�จวน  สีพะรัง ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�รพเิศษกรรมก�ร
๓.๔  น�ยวินัส  ใยยอง ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�รพเิศษกรรมก�ร
๓.๕  น�ยจิรศักด์ิ  เครือคำ� ครู  วิทยฐ�นะ ครูชำ�น�ญก�ร กรรมก�ร
๓.๖  น�งส�วสรย�  คิดประโคน ครู กรรมก�ร
๓.๗  น�งส�วเขมสติ�  ตำ�ร�รัมย์ ครู กรรมก�ร
๓.๘  น�งพิมพ์กมน  สุขไชยอนนัท์ ครู  กรรมก�ร
๓.๙  น�งส�วนงลกัษณ์  ป�จุติ ครู กรรมก�ร
๓.๑๐  น�ยธีรภัทร์  วัจน� ครูผู้ช่วย กรรมก�ร
๓.๑๑  น�งส�วอรทยั  หงษ์สอ เจ้�หน้�ที่งบประม�ณ กรรมก�รและเลข�นุก�ร

มีหน้าท่ี ๑. จัดเตรียมข้อมูล จัดทำ�เอกส�รก�รจดัทำ�แผนปฏิบัติก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๖๔
และเอกส�รต่�งๆท่ีเก่ียวข้อง

๒. ประส�นง�นกบัฝ่�ยบริห�ร กลุ่มส�ระก�รเรยีนรู้ และผู้รับผิดชอบในก�รดำ�เนินง�น
๓. บันทึก รวบรวม และหลอมข้อมูลในก�รจดัทำ�แผนปฏิบัติก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๖๔
๔. จัดทำ�รูปเล่มแผนปฏิบัติก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๖๔
๕. นำ�เสนอแผนปฏิบัติก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๖๔ (ฉบับร่�ง)

ต่อฝ่�ยบริห�รและคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�นโรงเรยีนโนนเจรญิพิทย�คม
๖. ประช�สัมพันธ์และเผยแพร่แผนปฏิบัติก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๖๔

ขอให้ผู้ท่ีได้รับก�รเสนอแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มวิริยะ  อุตส�หะ  เพ่ือให้เกิดผลดี
แก่ท�งร�ชก�รสบืไป

ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๑๒   เดือน  ตุล�คม  พ.ศ.๒๕๖๓
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ท้ังน้ี  ต้ังแต่วันท่ี  ๑  ตุล�คม  พ.ศ.๒๕๖๓

                                                              (ลงช่ือ)
                    (น�ยกิติศักด์ิ  ไทวะกิรติ)

             ผู้อำ�นวยก�รโรงเรยีนโนนเจรญิพิทย�คม
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