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ข้อมูลพื้นฐาน 
สภาพแวดล้อมขององค์กร 

 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
 1.1 ประวัติการก่อตั้ง 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ตั้งอยู่ที่เลขที่ 14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ต าบลท่าสะอาด 
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 โรงเรียนมีพ้ืนที่จ านวน  88  ไร่  2 งาน 28 ตารางวา ตั้งอยู่บนพ้ืนที่สาธารณประโยชน์
ห้วยหล่ม 

 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  เดิมเป็นสาขาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา เมื่อครั้ ง                 
นายโกวิท  วรพิพัฒน์  ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา             
ในชนบทให้กว้างขวางและแพร่หลายยิ่งขึ้น จึงได้อนุญาตให้โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาจัดท าสาขาโรงเรียนขึ้น
ที่ ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ให้เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ในนาม โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา (สาขาท่าสะอาด) เมื่อต้นปีการศึกษา 
2534 เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 โดยนายประยูร   ยวนยี ต าแหน่ง 
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาในขณะนั้น มีค าสั่งแต่งตั้งนายนิพนธ์  ก้องเวหา  ต าแหน่งอาจารย์ 1 
ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานโรงเรียนสาขา มี
หน้าที่ก ากับดูแล จัดระบบการศึกษาประสานงานกับชุมชนให้เกิดการด าเนินการในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เอ้ือ
ประโยชน์ต่อทางราชการ 

 ต าบลท่าสะอาดเป็นต าบลขนาดกลาง อยู่ในความรับผิดชอบเขตปกครองของอ าเภอ เซกา 
จังหวัดเซกา ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ประชาชนในท้องถิ่นจัดว่าเป็นกลุ่มชนที่มองเห็น
ความส าคัญและความจ าเป็นของการศึกษา ดังนั้นเมื่อบุตรหลานเรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จาก
โรงเรียนประจ าหมู่บ้านแล้ว ประมาณร้อยละ 70 มักนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนประจ าต าบลหรือ
มัธยมศึกษาอ าเภออ่ืนในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งมีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ใกล้ต าบลท่าสะอาด 2 แห่ง คือ 

 1. โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง
ประมาณ 8 กิโลเมตร 

 2. โรงเรียนพรเจริญวิทยา ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง
ประมาณ 13 กิโลเมตร 

 จากข้อมูลสถิติการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของนักเรียนที่จบระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตรับผิดชอบต าบลท่าสะอาด มีอัตราการเรียนต่อสูงขึ้นเป็นล าดับ ในปี พ.ศ.2525   
ประชาชนต าบลท่าสะอาด ได้เคยด าเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลท่าสะอาด            
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แต่ด้วยเหตุผลหลายประการ ประกอบกับในเขตพ้ืนที่อ าเภอเซกา ได้ขอจัดตั้งโรงเรียนไปหลายต าบล   
กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศจัดตั้งมัธยมศึกษาขึ้นที่ต าบลท่ากกแดง คือโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา  เมื่อปี
การศึกษา 2525 เป็นผลให้ประชาชนต าบลท่าสะอาดบางส่วนเกิดความผิดหวัง ไม่เข้าใจในระบบราชการ  
จึงไม่สนับสนุนส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อ 

 ปี พ.ศ. 2533 ด้วยความพยายามที่ไม่ลดละ สภาต าบลท่าสะอาดมีมติที่ด าเนินการ          
ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลอีกวาระหนึ่ง จึงได้มีการจัดการประชุม โดยเชิญคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีเกียรติร่วมประชุมปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2533 ณ วัดสันติกาวาส ต าบล
ท่าสะอาด อ าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย เพ่ือหาแนวทาง /มาตรการ /ข้อมูลเบื้องต้นต่าง ๆ ในการนี้มี 
นายแช่ม พ่อชมพู ก านัน ต าบลท่าสะอาดเป็นประธานที่ประชุม ในส่วนของกรมสามัญศึกษา โดยส านักงาน
สามัญศึกษาจังหวัดหนองคาย ได้ส่ง นายดิลก พจน์พงษ์ ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการสามัญศึกษาจังหวัด
หนองคาย นายนิกร จันทระ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา นายประยูร  ยวนยี ต าแหน่ง
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา และนายนิพนธ์  ก้องเวหา  ต าแหน่งอาจารย์  1 ระดับ 4 โรงเรียน
หนองหิ้งพิทยา เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติให้โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ด าเนินการขออนุญาต
ต่อกรมสามัญศึกษาจัดตั้งสาขาโรงเรียนที่ต าบลท่าสะอาด  ให้ทันเปิดท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2534 

 ทั้งนี้สภาต าบลท่าสะอาดจะด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพ้ืนที่ ตลอดทั้งการจัดหา จัดท า 
และจัดสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบอื่น ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกเทศประจ าต าบลในอนาคต 

 วันที่ 2 เมษายน 2534 นายนิพนธ์  ก้องเวหา ผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา ได้ประชุม
ชาวบ้าน และคณะกรรมการสภาต าบล เพ่ือก าหนดขอบเขต สถานที่วางผังบริเวณในการจัดสร้างอาคาร
เรียนชั่วคราว สภาต าบลท่าสะอาดมีมติให้ใช้ที่สาธารณะประโยชน์ประจ าต าบล (ที่สาธารณะประโยชน์ห้วย
หล่ม) พ้ืนที่จ านวน 88 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา เป็นสถานที่จัดสร้างโรงเรียน สภาต าบลท่าสะอาดและ
ประชาชนต าบลท่าสะอาด ได้ร่วมกันสละทรัพย์บริจาคครัวเรือนละ 100 บาท ได้เงินจ านวนหนึ่ง และได้
ร่วมแรงร่วมใจกันปรับสภาพพ้ืนที่จากปุาละเมาะไม้พุ่มเตี้ยให้โล่งเตียน ปรับแต่ง ตัดถนน ก่อสร้างอาคาร
เรียนกึ่งถาวร ขนาด 8 x 32 เมตร 4 ห้องเรียน หลังคามุงด้วยสังกะสี  พ้ืนเทคอนกรีต จ านวน 1 หลัง 
ห้องน้ าห้องส้วมขนาด 3 ที่  จ านวน 1 หลัง และขุดบ่อน้ าตื้นไว้ใช้ในการอุปโภค จ านวน 1 บ่อ รวม
ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มวางแผน จนกระท่ังก่อสร้างแล้วเสร็จ 42 วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 วันก่อนการ
เปิดภาคเรียนได้ช่วยกันเร่งงานอย่างเต็มที่ จนกลายเป็นรูปร่างของโรงเรียนขึ้นมาภายในพริบตา  จากการ
ด าเนินงานด้วยความร่วมแรง ร่วมใจ สมัครสมานสามัคคี ประดุจการเนรมิต จึงมีมติร่วมกันให้ตั้งชื่ออาคาร
เรียนกึ่งถาวรนี้ว่า อาคารประชานิมิต มีความหมายว่า ประชาชนร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น ประกอบพิธีท าบุญ
ฉลองข้ึนอาคารเรียนชั่วคราว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2534   
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 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา(สาขาท่าสะอาด) ได้รับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องตั้ง
โรงเรียนรัฐบาล ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  เมื่อ
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2536 โดยมีนายนิพนธ์ ก้องเวหา ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่เป็นคนแรก 

 ปัจจุบันโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1- 6 ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีเขตพ้ืนที่บริการ 13 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. บ้านท่าสะอาด 
2. บ้านม่วง 
3. บ้านสมสนุก 
4. บ้านสุขเจริญ 
5. บ้านท่าสะอาดใต้ 
6. บ้านอุดมพร 
7. บ้านหัวแฮต 
8. บ้านปุาก่อ 
9. บ้านโนนสวาท 
10.บ้านตาลเดี่ยว 
11.บ้านยางชุม 
12.บ้านทรายทอง 
13.บ้านใหม่สามัคคี 

1.2 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล มีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดถนนสาธารณะหมู่บ้าน 
ทิศใต้ ติดกบัทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 222 ถ. พังโคน-บึงกาฬ 
ทิศตะวันออก ติดกับท่ีดินเอกชน 
ทิศตะวันตก ติดกับถนนสาธารณะและที่ดินเอกชน 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ต าบลท่าสะอาดตั้งอยู่ ในพ้ืนที่ราบลุ่มดินปนทราย  ในฤดูแล้ง สภาพความเป็นอยู่            

ของชาวบ้านค่อนข้างจะแร้นแค้น ตามสภาพดินฟูาอากาศ สภาพพ้ืนดินที่เป็นดินทราย ดินลูกรัง                
ไม่เหมาะจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ห้วยหนองคลองบึงจะแห้ง ไม่สามารถอุ้มน้ าไว้ได้ ส่วนฤดูฝนน้ าจะ
ท่วมหลากโดยทั่ว ไป  ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อไร่นาของชุมชนเป็นอย่างมากในบางหมู่บ้าน               
เช่น บ้านอุดมพร จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าว ได้เกิดปัญหาตามมาคือ ชุมชนทิ้งถิ่นฐานเพ่ือไปท างานที่
อ่ืน ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก เด็กและเยาวชนไร้ผู้อบรมดูแล   
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 1.4 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 เมื่อวันที ่13 มกราคม 2536 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา

(สาขาท่าสะอาด)เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกเทศในนาม โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  และอนุมัติ
งบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมอาคารประกอบ วงเงินอนุมัติ 11,000,000 ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 2536 
อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ก  ข  ค จ านวน  3 หลัง 
ห้องน้ า ห้องส้วม ขนาด 6 ที่นั่ง จ านวน  1  หลัง 
บ้านพักครูแบบ  205/26  จ านวน  1 หลัง 
บ้านพักภารโรง   จ านวน  1 หลัง 
ถังเก็บน้ าฝนแบบ  ฝ 33  จ านวน  1 ชุด ( ช ารุด ) 
สนามบาสเกตบอลพร้อมอุปกรณ์ จ านวน  1  สนาม 

ปีงบประมาณ  2537 
บ้านพักครูแบบ 205   จ านวน  1 หลัง 
ถังเก็บน้ าฝนแบบ ฝ 33  จ านวน   1 ชุด ( ช ารุด ) 
สร้างรั้วคอนกรีต   จ านวน  1 ชุด 
ติดตั้งระบบไฟฟูาภายในโรงเรียน 
งานปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง จ านวน   1 ชุด 
จัดสร้างลานเอนกประสงค์ ขนาด 50x50 เมตร พร้อมเสาธงสูง 12 เมตร 

ปีงบประมาณ  2538 
หอถังประปา แบบ 9/9  จ านวน  1 ชุด ( ช ารุด ) 
เดินท่อน้ าประปาภายในโรงเรียน    
สระน้ ากันซึมแบบธรรมชาติดินซีเมนต์ จ านวน  1 บ่อ 

ปีงบประมาณ  2539 
งบปรับปรุงรั้วโรงเรียน 

ปีงบประมาณ  2540 
งบปฏิรูปการศึกษา ปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ความยาว  488 เมตร  

วงเงิน 400,000 บาท 
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab ) ขนาด 48 ที่นั่ง วงเงิน 311,905 
สนามกีฬามาตรฐานระดับอ าเภอ พร้อมลู่วิ่งและอัฒจันทร์ งบประมาณการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย วงเงิน  5,200,000  บาท 
งบติดตั้งโทรศัพท์ภายในด้วยระบบ Single Channel จ านวน 1 หมายเลข  วงเงิน  

27,200  บาท 
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ปีงบประมาณ  2541   
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์    วงเงิน 400,000   บาท 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 70 ชุด  วงเงิน 49,000  บาท 

ปีงบประมาณ 2542 
สวนสุขภาพ 12 ฐาน งบประมาณการกีฬาแห่งประเทศไทย วงเงิน                     

300,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2543 

อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมพร้อมโทรทัศน์ขนาด 21 นิ้ว จ านวน 12 เครื่อง                 
( ช ารุด ) 

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (IRD) พร้อม Smart Card จ านวน 6 เครื่อง 
จานดาวเทียมพร้อมเสา  จ านวน 1 ชุด 
สายน าสัญญาณ  จ านวน 1 ล้อ 

ปีงบประมาณ 2544 
ครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุด(ชุดละ 8 รายการ)  วงเงิน  64,100 บาท 

ปีงบประมาณ 2545 
เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล   จ านวน 1 เครื่อง วงเงิน  90,000 บาท 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น  จ านวน 1 ชุด  วงเงิน   96,400 บาท 
เครื่องชั่ง Tripple beam จ านวน 1 เครื่อง  วงเงิน 4,600 บาท 
กล้องจุลทรรศน์  จ านวน 1 หน่วย   วงเงิน    25,000 บาท 
ตู้เย็น  จ านวน 1 เครื่อง    วงเงิน 5,000 บาท 

ปีงบประมาณ  2546 
อาคารเรียนกึ่งถาวร   จ านวน 1 หลัง  วงเงิน  108,000  บาท 
อาคารโรงอาหารหอประชุม100/27 จ านวน 1 หลัง วงเงิน 4,477,900 บาท 

ปีงบประมาณ  2556 
ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมสุขสันต์   จ านวน 2 หลัง   วงเงิน  250,000 บาท 

ปีงบประมาณ  2558 
                           ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบ็ตเสร็จ ก  ข และอาคารหอประชุม  
        วงเงิน  934,000  บาท 
                     ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร ( อาคารส านักงาน )  วงเงิน  500,000  บาท 
                     ปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตไฟฟูาในโรงเรียน    วงเงิน  500,000  บาท 

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูา  ( งบเร่งด่วน )   วงเงิน  100,000  บาท 
ปรับปรุงซ่อมแซมประปา  ( งบเร่งด่วน )   วงเงิน    40,000 บาท 
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  โครงการมาตรการกระตุ้นการลงทุนโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษา  ( งบเร่งด่วน )    วงเงิน  150,000 บาท 
       ปีงบประมาณ  2559 

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู   ( งบเร่งด่วน )  วงเงิน  200,000 บาท 
       ปีงบประมาณ  2560-2561 

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านพักภารโรง และห้องน้ าหอประชุม   ( งบเร่งด่วน ) 
                   วงเงิน  493,900  บาท 
                   ก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ / 49 (งบเร่งด่วน/เหลื่อมปี)     วงเงิน  501,100  บาท 
                    ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราวที่ประสบอุบัติภัย (งบเร่งด่วน) วงเงิน 499,100  บาท 

ปีงบประมาณ  2562 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน วงเงิน 438,000  บาท 
ปรับปรุงซ่อมแซมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างที่ทรุดโทรมและประสบ
อุบัติภัย        วงเงิน 477,000  บาท 
 

2. ข้อมูลด้านการบริหาร 
ผู้อ านวยการ  - 
วุฒิการศึกษา               -  
ด ารงต าแหน่ง  - 
รองผู้อ านวยการ   นายประสิทธิ์  มายูร 
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ด ารงต าแหน่ง  ตั้งแต่  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2556  จนถึงปัจจุบัน 

 
3. ข้อมูลบุคลากรปัจจุบัน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษา วิชาเอก 
1 นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อ านวยการ ฯ กศ.ม. บริหารการศึกษา 
2 นายประสิทธิ์  มายูร รองผู้อ านวยการ ฯ ศษ.ม. เทคโนฯทางการศึกษา 
3 นายฉัตรชัย   สุจริต ครู คศ. 3 ค.บ. สังคมศึกษา 
4 นายสุทธิชัย  โคตาแสง ครู คศ. 3 กศ.ม. บริหารการศึกษา 
5 นายนิยม  ศรีนุกูล ครู คศ. 3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
6 นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ครู คศ. 3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
7 จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ครู คศ. 2 ศศ.บ. วิทยาศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษา วิชาเอก 
8 นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
9 นางสาวนิภาพร แก่นท้าว ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
10 นายวัษพล  โยโพธิ์ ครูผู้ช่วย ค.บ. ศิลปศึกษา 
11 นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ 
12 นางสาวอรทัย   ธรรมนักสุข ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 

 

พนังานราชการ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน ครูอัตราจ้าง ค.บ. คณิตศาสตร์ 

 
นักการภารโรง 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 นายบัวพันธ์  อัตตพิมพ์ พนักงานบริการ ป.4 นักการ 

 
ลูกจ้างชั่วคราว 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 นายสุรศักดิ์  จันทรุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2 นางสาวกนกวรรณ ชา

ธรรมา 
ลูกจ้างชั่วคราว วท.บ. เคมี 

3 นายสุนทร  ชมเชย ลูกจ้างชั่วคราว ป.4  
 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   13   คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
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สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

ตราโรงเรียน 
 
 
   

 
สีประจ าโรงเรียน   “ ชมพู – เขียว ” 
    สีชมพู  หมายถึง   ความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ 
    สีเขียว หมายถึง    ความอุดมสมบูรณ์ 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นปาริชาติ 
อักษรย่อของโรงเรียน  ป.ช.น. 
ปรัชญาโรงเรียน   ปัญญาดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝุคุณธรรม 
คติพจน์ประจ าโรงเรียน  สัจจังเว อมตาวาจา วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  สุขนิสัยดี มีจิตอาสา มารยาทงาม 

สุขนิสัยดี   หมายถึง 1. รักษาความสะอาดของร่างกาย  สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องแต่งกายให้
สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 

 2. รับประทานอาหารตรงเวลาที่ก าหนด  และถูกสุขอนามัย 
 3. เข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี ดนตรี กีฬา 
 4. มีการพัฒนาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 5. เลือกและตัดสินใจในการบริโภคสื่อและเทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสม 
มีจิตอาสา  หมายถึง 1. การดูแลรักษาของส่วนรวม  รู้จักใช้อย่างประหยัด 
 2. ท าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจและเต็มก าลัง

ความสามารถ 
 3. อาสาท ากิจกรรมเพ่ือส่วนรวม 
มารยาทงาม  หมายถึง 1. การพูดจาสุภาพ  อ่อนหวาน  ถูกต้องตามกาลเทศะ 
 2. การแสดงความเคารพถูกต้องตามหลักมารยาทไทย 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนส่งเสริมอาชีพ 
โทรศัพท์   042-021090 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล บรรยากาศน่าอยู่ ผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณภาพ โดยครู            
มืออาชีพ และชุมชนมีส่วนร่วม ” 
  “ Prachanimit pittayanukul school has been based on a good atmosphere. 
Students have the morality and quality by professional teachers and community 
involvement. ” 
 
พันธกิจ (Mission) โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ  สร้างความตระหนักในความ
เป็นไทย และรักษ์ความเป็นไทย และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. จดัการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งตาม
ศักยภาพ 
 3. ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4. สร้างเสริมและพัฒนา บรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 5. จัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้วยการบริหารจัดการเป็นระบบ และมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
 
นโยบายโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

1. ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีความรู้ทางวิชาการ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 

ดนตรี และกีฬาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
3. ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้

อย่างมีสติ สมเหตุ สมผล 
4.  พัฒนาหลักสูตร และจัดระบบการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. ส่งเสริมความเป็นไทยให้กับผู้เรียนและรู้จักอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาการจัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  ด้วยการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยทุธ ์
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7. ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงก าหนด 
8. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษาพัฒนาจัดสภาพแวดล้อม อาคาร

สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
9. พัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
10. ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา 

และทุกภาคส่วนในชุมชนในการจัดการศึกษา 
 
เป้าหมายโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 
             หลักสูตร มีทักษะการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน 
 3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
             และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 5. โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและ 
             ประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 8. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพร้อมให้บริการแก่ทุกภาคส่วน 
 9. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนครบวงจร และบรรลุเปูาหมายการจัดการศึกษา 
 
ภาพความส าเร็จโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

นักเรียน 
 มีนิสัยใฝุเรียนรู้  รักการอ่าน และการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดี               
มีคุณธรรม มีจิตอาสา รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              
และในสังคมยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ  สามารถ
น าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ รักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย และมีความมั่นใจในตนเอง 

ครู 
 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้เรียนได้
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อย่างเหมาะสม มีความกระตือรือร้น สนใจ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ร่วมคิด ร่วมท า เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

ผู้บริหาร 
 ผู้บริหารเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง  มีความสามารถในการบริการจัดการ  มีความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ น าเทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรม มาใช้ในการจัดการศึกษา บริหารจัดการ
โดยมุ่งประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้   
 โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้  น่าอยู่  สวยงาม ปลอดภัย              
เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน แบบกัลยาณมิตร 
มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

ผู้ปกครองและชุมชน 
 ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา           
มีความภาคภูมิใจ ให้การยอมรับ ศรัทธา เชื่อมั่น และสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียน 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกุล 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย  
4. ใฝุเรียนใฝุรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งม่ันในการท างาน  
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ   
 

กลยุทธ์โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกุล 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ที่ดี มีทักษะด้านศิลปะ  

ดนตรี กีฬา ตามศักยภาพของตนเองและ มีทักษะชีวิต 
กลยุทธ์ที ่2 ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม

หลักสูตร มีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน ระบบข้อมูล สารสนเทศ ระบบนิเทศ ติดตามควบคุม ก ากับการประเมินผลการด าเนินงาน
และกระจายอ านาจสู่หน่วยปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษา บริหารจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความ
สะดวก เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาให้มีระบบเครือข่ายอุปถัมภ์ /ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมโดยประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
 
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 1. อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
  - อาคารเรียน แบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค   จ านวน  1 ชุด 
  - โรงฝึกพลศึกษา     จ านวน 1 หลัง 
  - อาคารเรียนกึ่งถาวร    จ านวน 1 หลัง 
  - สนามกีฬามาตรฐาน พร้อมลู่วิ่งและอัฒจันทร์ จ านวน 1 แห่ง 
  - ลานอเนกประสงค์    จ านวน 1 แห่ง 
 2. จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 9 ห้องเรียน แบ่งเป็น 
  ชั้น ม.1- ม.6 = 2:2:2:1:1:1 
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

นายส าราญ  ทองห่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

นายศุภชาติ  ดีแกง 
ประธานกรรมการ 

 

ดาบต ารวจพรมชัย  บุญละคร
ผู้แทนองค์กรชุมชน 

จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัต ิ
ผู้แทนครู  

นายจักรกฤช  ทิพย์กัลยา 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นางศิริลักษณ์  วงษ์วิราช
ผู้แทนศิษย์เก่า 

 

นางสาวนิตยา  พันธ์เลิศ 
ผู้แทนผู้ปกครอง 

 

นายบรรจง  โสภาจร 
ผู้แทนศาสนา 

นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ 
ผู้อ านวยการประชานิมิตพิทยานุกูล 

กรรมการและเลขานุการ 
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            แผนผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
                             

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
วิทยาคมวิทยาคม 

นายประสิทธ์ิ  มายูร 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

ชุมชน / ภาคเอกชน / อปท. 

กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 

นางสาวกนกวรรณ ชาธรรมา 

นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน 

 
 

จ.ส.อ.จักราชัย  คุณสมบัติ 

    นายนิยม  ศรีนุกูล  
อุดมศักดิ์ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว 

นางสาวอุมาพร แข่งขัน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายฉัตรชัย สุจริต
พรหมษษ 

 
นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน 

นางสาวอุมาพร  แข่งขัน 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

นางสาวสุทธิชัย โคตาแสง 
 

นายบัวผัน  อัตตพิมพ์ 
 

นายสุรศักดิ์  จันทรุณ 

นายวัษพล  โยโพธิ์ 
 

นายสุนทร ชมเชย 
 

นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข 
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ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายประสิทธิ์  มายูร

.................................... 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายนิยม  ศรีนุกูล 

งานสารบรรณฝ่าย 
-    นายสุรศักดิ์  จนัทรุณ 

งานโสตและประชาสัมพันธ ์
-  นายสุรศักดิ์ การุณ 
- นายกิตตนิันท์  นามสูงเนนิ 

งานอนามัยและโภชนาการโรงเรียน 

-  จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัต ิ
งานโรงเรียนกับชุมชน 

-  นายประสิทธิ์  มายูร  
-  นายนิยม  ศรีนุกูล 

งานกิจกรรมร้านสวัสดิการ 
-  นายนิยม  ศรีนุกูล 

งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
-   นายประสิทธิ์  มายูร 
-   นายนิยม  ศรีนุกูล  

งานบริการจัดการอาคารสถานที่ 
-   นายนิยม  ศรีนุกูล 

งานลูกจ้างประจ า 
-   นายนิยม ศรีนุกูล 

งานบ าเพ็ญประโยชน ์
-   นายนิมย  ศรีนุกูล 

คณะกรรมการฝาุยบริการ 
ชุมชน และอาคารสถานท่ี 

งานรับ – ส่งนักเรียน 
-  นายอุเทน   บุตรบุร ี
- นายบัวพันธ์  อัตตพิมพ ์
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ฝ่ายกิจการทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายสุวัฒน ์ อินทวงศ ์

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายประสิทธิ์  มายูร   

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

งานสารบรรณฝ่าย 
-    นายกิตตนิันท์  นามสูงเนนิ 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 - จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัต ิ
งานควบคุมและแก้ไขความประพฤติ

นักเรียนและยาเสพติด 
- จ่าสิบเอกจักราชัย คณุสมบัต ิ

-  นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน 
-  นางสาวอุมาพร  แข่งขัน 
 
 
 

งานอาจารย์ท่ีปรึกษาและสถิตนิกัเรียน 

- จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ 

คณะกรรมการฝาุยปกครอง 

งานส่งเสริมงานกจิการนักเรียน 
-  นายนิยม  ศรีนุกูล 
-  จ่าสิบเอกจักราชัย คณุสมบัต ิ
-  นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน 

 
 

งานประชุม  ศาสนพิธี  รัฐพิธีและราช
พิธี กิจกรรมวันสุดสัปดาห ์

 -  นายสุทธิชัย  โคตาแสง 

งาน เวร-ยาม 
-  นายนิยม ศรีนุกูล 

 

งานกิจกรรม  5  ส 
-  จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบตั ิ

 

งานเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัต ิ

งานระบบงานจราจรในโรงเรียน 
 -  นายนิยม  ศรีนุกลู 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 

 
 
 
 
           
               
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
 

 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายประสิทธิ์  มายูร

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

หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสาวอุมาพร แข่งขัน 

งานสารบรรณฝ่าย 

-  นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย ์

งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
-  นายประสิทธ์ิ  มายูร  
-  นางสาวนิภาพร แก่นท้าว 

 
 
 

คณะกรรมการฝุายวิชาการ 
 

งานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
- นายประสิทธ์ิ  มายรู  
- นางสาวอุมาพร แข่งขัน 

 
 
 

งานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
-  นางสาวอุมาพร แข่งขัน 

 
 

งานนิเทศการศึกษา 
-  นางสาวกนกวรรณ ชาธรรมา 

-  นางสาวจุฑามาศ  นาทมพล 
 

 
 

งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

-    นางสาวอุมาพร แข่งขัน 

งานแผนงาน – สารสนเทศ 

AIS,EIS,DATACENTER ONWEB 

-    นางสาวอุมาพร แข่งขัน 
 
 

งานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

-    นางสาวอุมาพร แข่งขัน 
 
งานส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 

-   นายประสิทธ์ิ  มายรู 

-   นางสาวอุมาพร แข่งขัน 
 
 

งานทุนการศึกษา 
-   นางสาวนิภาพร แก่นท้าว 

 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 

-  นายประสิทธ์ิ  มายรู 
 
 งานประเมินตนเอง (SAR) 

-   นางสาวอุมาพร   แข่งขัน  
 

 
 

งานวัดผล ประเมินผล  
และเทียบโอนผลการเรียน 

- นางสาวอมรรัตน์   ศรภีิรมย ์
 งานทะเบียนนกัเรียนและโปรแกรม
พ้ืนฐานนักเรียน 

-    นางสาวนิภาพร แก่นท้าว 
 
 

งานรับนักเรียน 
-  นางสาวกนกวรรณ ชาธรรมา 
 

 
 

งานส่งเสริมและประสานงานการ 

จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ  
นางสาวกนกวรรณ ชาธรรมา  
 

งานกองทุนกู้ยมืเพ่ือการศึกษา 
-  นางสาวอมรรัตน์  ศรภีิรมย ์

 
 

งานประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

-  นายประสิทธ์ิ  มายูร /นายฉัตรชัย  สุจริต  
 

 
นางสาวภัทรา  ชาวไร ่

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-   นางสาวอุมาพร แข่งขัน 

งานห้องสมุด– นางสาวอรทัย  ธรรมนัก
สุข 
งานกีฬา  กีฑา  - นายนิยม  ศรีนุกูล 

งานลูกเสือ – เนตรนารี 
- จ.ส.อ.จักราชัย คณุสมบัต ิ

งานนักศึกษาวิชาทหาร 
จ.ส.อ.จักราชัย , นายนิยม  ศรีนุกลู 

ศ.................................... งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางสาวนิภาพร แก่นท้าว 
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ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายสุวัฒน์  อินทวงศ์ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายประสิทธิ์  มายูร

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

หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายสุทธิชัย โคตาแสง 

งานกองทุนสวสัดิการโรงเรียน 
-  นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข 

งานสนับสนนุกลุม่งาน 
-   นายประสิทธ์ิ  มายรู 

 

งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

-  นายประสิทธ์ิ  มายูร /  นายนิยม  ศรีนุกูล 

 

 
 

งานการกุศลและสาธารณประโยชน ์
-    นายสุทธิชัย โคตาแสง,นายฉัตรชัย สุจรติ 
 
 

งานจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 

-   นายประสิทธ์ิ  มายรู  
-   นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข 

 

งานสารบรรณฝ่าย 

-    นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข 
 

งานบริหารการเงิน 
-    นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข 

งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
-    นายสุทธิชัย โคตาแสง 
-    นายวัษพล   โยโพธ์ิ 
 
 

งานบริหารการบัญชี 
-    นางสาวอุมาพร   แข่งขัน 
 

 

คณะกรรมการผา่ยงบประมาณ 

งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใช้เงินและผลการ

ด าเนินงาน 

-   นายประสิทธ์ิ  มายรู  
-   นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข 

 

งานจัดท าแผนและเสนอขอ
งบประมาณ 

-  นายสุทธิชัย โคตาแสง 

-  นางสาวอุมาพร   แข่งขัน 
-  นายวัษพล   โยโพธ์ิ 
-  นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข 
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ข้อมูลจ านวนนักเรียน 
 
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที ่30  เมษายน พ.ศ.2565  ) ดังนี้ 

1. จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด   196  คน 
 2. จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม. 1 2 17 17 34 17 
ม. 2 2 17 17 34 17 
ม. 3 2 23 23 46 23 
รวม 6 57 57 114  

ม.4 1 15 15 30 30 
ม.5 1 11 17 28 28 
ม.6 1 13 9 22 22 
รวม 3 39 41 80  

รวมทั้งหมด 9 96 98 194  
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การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา  2565 
 

ประมาณการรายรับ ประจ าปีการศึกษา 2565  
 
 1. เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน    897,000     บาท 
 

ชั้น 
จ านวน 
(คน) 

เงินอุดหนุน 
รายหัว  

ต่อคนต่อปี 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 
(1) 

เงินอุดหนุนรายหัว
เพ่ิมอีกตามมติ
คณะรัฐมนตรี   

รวมเป็นเงิน 
(บาท)  
(2) 

รวมเปฺนเงิน
ทั้งสิ้น 
(1)+(2) 

ม. 1 33 3,500 115,500 1,000 33,000 148,500 
ม. 2 33 3,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         115,500 1,000 33,000 148,500 
ม. 3 47 3,500 164,500 1,000 47,000 211,500 
ม. 4 35 3,800 133,000 1,000 35,000 168,000 
ม. 5 26 3,800 98,800 1,000 26,000 124,800 
ม. 6 22 3,800 83,600 1,000 22,000 105,600 

รวมทั้งสิ้น 194 - 710,900 - 196,000 906,900 
 

** โรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียน  300  คนลงมา)  ให้เพิ่มรายหัวอีก 1,000 บาท/คน/ปี ม.ต้น และ ม.
ปลาย ตามมติคณะรัฐมนตรี  20  ตุลาคม  2552 

 
 

2. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        จ านวน   178,290     บาท 
 

ชั้น 
จ านวน 
(คน) 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ต่อคนต่อปี 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ม. 1 33 880 29,040 
ม. 2 33 880 29,040 
ม. 3 47 880 41,360 
ม. 4 35 950 33,250 
ม. 5 26 950 24,700 
ม. 6 22 950 20,900 

รวมทั้งสิ้น 196 - 178,290 
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3. เงินเรียนฟรี  15  ปี  อย่างมีคุณภาพ ( ค่าหนังสือเรียน/ ค่าเครื่องแบบนักเรียน/                              
ค่าอุปกรณ์การเรียน )       
 

ชั้น 
จ านวน 
(คน) 

เงินค่าหนังสือเรียน 
 

เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
 

เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 

  
จ านวนเงิน 
ต่อคนต่อปี 

รวมเป็นเงิน จ านวนเงิน 
ต่อคนต่อปี 

รวมเป็นเงิน จ านวนเงิน 
ต่อคนต่อปี 

รวมเป็น
เงิน 

ม. 1 33 808 26,664 420 13,860 450 14,850 
ม. 2 33 921 30,393 420 13,860 450 14,850 
ม. 3 47 996 46,812 420 19,740 450 21,150 
ม. 4 35 1,384 48,440 460 16,100 500 17,500 
ม. 5 26 1,326 34,476 460 11,960 500 13,000 
ม. 6 22 1,164 25,608 460 10,120 500 11,000 

รวมทั้งสิ้น 196 - 212,393 - 85,640 - 92,350 
 
สรุปประมาณการรายรับ ประจ าปีการศึกษา  2565 
 

ที ่ รายการ งบคงเหลือ 
ปีการศึกษา 2565 

(ณ วันที่ 31 มี.ค. 65) 

งบประมาณจัดสรร
ปีการศึกษา  2566 

รวม 

1 งบเงินอุดหนุนรายหัว 526,689.05 906,900 1,433,589.05 
2 งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี        
3 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 198,238.17 178,290 376,528.17 
4 - ค่าหนังสือเรียน 42,285.50 212,393 254,678.50 
5 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 16,030 85,640 101,670.00 
6 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 21,350 92,350 113,700.00 
 รวมทั้งสิ้น  2,280,165.72 
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สรุปการจัดสรรงบประมาณ   
  

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลประมาณการงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนรายหัว ประจ าปีการศึกษา 2565  และงบคงเหลือจ่ายจากปีการศึกษา 2564  เป็นเงินจ านวน   
1,433,589.05 บาท   และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน   376,528.17 บาท รวมเงินทั้งสิ้น  
1,810,117.22 บาท  ( หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทย่ีสิบสองสตางค์ ) ที่น ามาจัดสรร
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2565   ทั้งสิ้น ดังนี้ 
 

ที ่ กลุม่งาน จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 

1 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 26 772,210 36 
2 กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 2 246,000 11 
3 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 2 385,800 18 
4 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 8 265,515 12 
5 งานกิจการนักเรียน 8 63,590.00 3 
6 งบส ารอง - 438,257.22 20 

รวมงบประมาณที่น ามาจัดสรรทั้งสิ้น 46 1,835,117.22 100 
 
หมายเหตุ   เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสามารถใช้ได้ 4 กรณี ดังนี้ 

     1) กิจกรรมที่เก่ียวกับคุณธรรม วินัย กีฬา 
     2) กิจกรรมวิชาการ 
     3) การให้บริการ ICT อินเตอร์เน็ต 
     4) ทัศนศึกษา 
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รายละเอียดการจดัสรรงบประมาณตามโครงการ 

แผนงาน / งาน / โครงการ ปีงบประมาณ 2565 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินเรียนฟรี 
15 ปี 

1 โครงการนิเทศภายใน 2,505   นางสาวกนกวรรณ 

2 โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 35,500   นางสาวอมรรัตน์   

3 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4,700  
 

นางสาวนิภาพร 

4 
โครงการยกระดับคุณภาพผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักเรียน 

 39,500  นางสาวอมรรัตน ์

5 โครงการสัปดาห์ภาษาอังกฤษ คริสต์มาส ปีใหม่ 8,500   นางสาวนิภาพร   

6 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 10,000   นางสาวอมรรัตน์   

7 โครงการวันสนุทรภู่และวนัภาษาไทย 7,000   นางสาวอรทัย   

8 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน  6,000   นางสาวอรทัย   

9 โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวติ 15,000   นางสาวอรทัย   

10 โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 25,000   นายวัษพล  

11 
โครงการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2565  

 48,000 
 

นางสาวอุมาพร 

12 
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์

19,500  
 

นางสาวอุมาพร  

13 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์ 8,000   นางสาวอุมาพร 

14 โครงการกีฬาสีภายใน  32,400  นายนิยม   

15 โครงการความเป็นเลิศทางกีฬา (25,000 บาท) 6,000 19,000  นายนิยม   

16 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 16,000   นายกิตตนิันท ์

17 โครงการทายาทหม่อนไหมใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น 15,000   นางสาวอุมาพร 

18 โครงการวันส าคัญทางพุทธศาสนา 5,000   นายสทุธิชัย 

19 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูน้อกสถานที่ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 35,060  นางสาวอมรรัตน ์
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กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินเรียนฟรี 
15 ปี 

20 โครงการส่งเสริมงานลูกเสือเนตรนารี   32,000  จ.ส.อ.จักราชัย 

21 
โครงการเพิ่มพูนทักษะความรู้เคร่ืองบินพลังยางสู่
ความเป็นเลิศ 

5,300   จ.ส.อ.จักราชัย 

22 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทย 

3,515   นางสาวอรทัย   

23 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 2,800   นางสาวกนกวรรณ 

24 
โครงการปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบัน ปีการศึกษา 
2564 

21,000   นางสาวอมรรัตน ์

25 โครงการเรียนฟรี  15 ปีอย่างมคีุณภาพ   384,838 นางสาวอุมาพร 

26 
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

 23,782 
 

นายวัษพล 

รวม 210,320 219,742 384,838  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 430,062   

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
รายหวั 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินเรียนฟรี 
15 ปี 

1 โครงการพัฒนางานพัสดุ 
83,000 

  นายสุทธิชัย/นาย
วัษพล  

2 โครงการ ค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค 158,400   นางสาวอรทัย 
      

รวม 241,400    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 241,400   
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินเรียนฟรี 
15 ปี 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

89,720 
  นายฉัตรชัย 

2 ค่าจ้างบุคลากร 168,000   นายสิทธิพัฒน์ 
      

รวม 257,720    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 257,720   

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินเรียนฟรี 
15 ปี 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 140,000   นายนิยม 
2 งานประชาสัมพันธ์ 

9,000 
  นายกิตตินันท์/

นายสุรศักดิ์ 
3 งานอนามัยโรงเรียน 15,000   จ.ส.อ.จักราชัย 
4 โครงการพัฒนางานธุรการ 18,890   นายสุรศักดิ์ 
5 โครงการงานยานพาหนะโรงเรียน 65,000   นายฉัตรชัย 
6 โครงการโรงเรียนสุจริต 7,000   นายฉัตรชัย 
7 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 6,000   นายฉัตรชัย 
8 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย    นายนิยม 

รวม 260,890    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 260,890   
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งานกิจการนักเรียน 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินเรียนฟรี 
15 ปี 

1 เยี่ยมบ้านนักเรียน  6,980  จ.ส.อ.จักราชัย 
2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 9,700   จ.ส.อ.จักราชัย 
3 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 10,000   จ.ส.อ.จักราชัย 
4 โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู 5,000   นายกิตตินันท์ 
5 โครงการโรงเรียนน่าอยู่ ห้องเรียนน่าเรียน 15,000   จ.ส.อ.จักราชัย 
6 โครงการโรงเรียนสีขาว 3,000   นายกิตตินันท์ 
7 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง

ของสภานักเรียน  ปีการศึกษา 2563 
6,000  

 จ.ส.อ.จักราชัย 

8 โครงการขับขี่ปลอดภัย 4,880   นายกิตตินันท์ 
รวม 53,580 6,980   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,560   
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โครงการกลุ่ม 
บริหารงานวิชาการ 
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โครงการ     นิเทศภายใน 
กลุ่มงาน      บริหารงานวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเปูาหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
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หน่วยงานที่รับผิด   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
ผู้รับผิดชอบ       นางสาวกนกวรรณ ชาธรรมา 
ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   วันที่ 1 เมษายน 2565  ถึง  31  มีนาคม 2566 
สถานที่ด าเนินการ      โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนความสามารถเรียนรู้  
และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด ครูจะต้องมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ                  
ได้มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาชาติ โรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาเข้าสู่
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การนิเทศภายในจึงถือเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้เป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา ผู้บริหารการศึกษาใช้เป็นกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือ
ครูผู้สอนได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการพัฒนานักเรียนให้ประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาในการจัดการเรียนการสอน   

โรงเรียนตระหนักถึงความจ าเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือมุ่งพัฒนาครูให้ปรับตัว              
ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน                
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่ งเน้นทักษะกระบวนการในการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ                  
และสามารถใช้กระบวนการนิเทศภายใน เพ่ือก ากับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ครูปฏิบัติการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ใช้ กระบวนการสอนที่ หลากหลาย  เน้ นทั กษะการคิ ด  วั ดประ เมินผลการ เ รี ยนที่ หลากหลาย                       
ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ใช้สื่อนวัตกรรม สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน             
เป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้มาตรฐาน  
 2.2 ครูปฏิบัติงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. เป้าหมาย   
 3.1  ด้านปริมาณ(Quantity)  

3.1.1  ครูทุกคนได้รับการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

3.1.2  ครูทุกคนได้รับการนิเทศการปฏิบัติงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย  
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 3.2  ด้านคุณภาพ(Quality) 

3.2.1 ครูปฏิบัติการสอน ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้กระบวนการสอน ที่หลากหลายเน้นทักษะการคิด วัดประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย ใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ใช้สื่อนวัตกรรม สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน เป็น
แบบอย่างที่ดี ในด้านวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้มาตรฐาน   

3.2.2 ครูปฏิบัติงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

1-5 มี.ค.65 - - นางสาวกนกวรรณ 

1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา 8-12 มี.ค.65 - - นางสาวกนกวรรณ 

1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการ 

15-19 มี.ค.65 - - นางสาวกนกวรรณ 

1.4 จัดท าโครงการน าเสนอต่อผู้บริหาร 22-27 มี.ค.65 - - นางสาวกนกวรรณ 

1.5 ประชุมครูทุกคนเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
แนวทางการนิเทศ 

13 พ.ค.65 - ห้อง 
โสตฯ 

นางสาวกนกวรรณ 

1.6 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือแจ้งนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 พ.ค.65 - หอ 
ประชุม 

นายสุวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงาน 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
2.1 จัดท ารายละเอียดรูปเล่มเกณฑ์การนิเทศ

ให้กบัครูทุกคน  
17-21 พ.ค.6 - - นางสาวกนกวรรณ 

2.2 ก าหนดปฏิทินการนิเทศ 24-28 พ.ค.65 - - นางสาวกนกวรรณ 

2.3 จัดท าระบบสารสนเทศ 3 มิ.ย. 65   นางสาวกนกวรรณ 

2.4 ด าเนินการนิเทศตามกรอบภาระงาน ปีการศึกษา 
2565 

- - นายสุวัฒน์
นางสาวกนกวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงาน 

3. ขั้นติดตาม(C)     
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
3.1 ติดตามตรวจสอบร้อยละครูที่ได้รับการ

นิเทศตามเกณฑ์ ที่ก าหนด   
14-18 ก.พ.66 
 

- - นางสาวกนกวรรณ 

3.2 ติดตามตรวจสอบร้อยละครูที่ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด   

21-25ก.พ.66 - - นางสาวกนกวรรณ 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
4.1 สอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียน 

ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการที่โรงเรียน 
ได้ด าเนินการ 

1-4 มี.ค.66 
 

- - นางสาวกนกวรรณ 

    4.2 ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมิน
โครงการ 

7-11 มี.ค.66 
 

- - นางสาวกนกวรรณ 

    4.3 สรุปรูปเล่ม รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

14-18 มี.ค.66 - - นางสาวกนกวรรณ 

 
5. งบประมาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณ  จ านวน  2,505 บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 
 

ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ สาธารณูปโภค 

1 กระดาษ A4 2 รีม 145 290 - - - 290 - 
2 กระดาษการ์ตสี A4/150g. 1 ห่อ 120 120 - - - 120 - 
3 ปกพลาสติกใส A4 4 ห่อ 45 180 - - - 180 - 
4 เทปผ้ากาว2.5 นิ้ว/8 หลา 3 ม้วน 75 225 - - - 225 - 
5 เข้าเล่มสรุปเคลือบมัน 2 เล่ม 45 90 - - 90 - - 
6 เช่าพ้ืนที่เว็บไซต์และจด

โดเมน 
1 โดเมน 1,500 1,500 - - 1,500 - - 

รวม 2,505 - - 1,590 815 - 
หมายเหตุ  ขอใช้งบประมาณถัวจ่ายตามรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  
   ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ 

 
นิเทศการจัดการเรียนรู้/

 
แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้/ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์  
   1. ครูร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
   2. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง                  
มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้น
ไป 

 
นิเทศการจัดการเรียนรู้/

การปฏิบัติงาน 
สอบถามความพึงพอใจ 

 

 
แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้/ 

การปฏิบัติงาน 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    

7.1 ครูสามารถน าผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือได้ทันต่อบริบท
ทางการบริหารการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป มีความสุขในการท างาน สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ
ได้  

7.2 นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ  
7.3 นักเรียนมีผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

            ลงชื่อ.............  .................. ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวกนกวรรณ ชาธรรมา) 

ครูอัตราจ้าง 
 

               ลงชื่อ.................  ............... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายประสิทธิ์  มายูร) 

                                      รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
 
                     ลงชื่อ .................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายสุวัฒน์ อินทะวงศ์) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ พัฒนางานวัดผลและประเมินผล 
กลุ่มงาน   บริหารงานวิชาการ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
   2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
   3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    4) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   2)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
   3)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเปูาหมาย 

2. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
   1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนกาคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.  มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ                 นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 

ลักษณะของโครงการ       ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ               ปีการศึกษา  2565 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
1. หลักการและเหตุผล 
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การจัดกิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากกิจกรรมหลักที่จัดในเวลาเรียน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม ด้านงาน
วิชาการ  ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ซึ่งการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้สามารถด าเนินการได้หลายวิธี  โดยการหาวิธีการที่เห็นว่าเหมาะสมกับนักเรียนการที่จะพัฒนาการ
เรียนรู้ให้ได้ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรจะต้องมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือให้เห็นจุดเด่นจุดด้อยของ
นักเรียนและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

 
2.   วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อครูในโรงเรียนและวิชาที่เรียน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิดกล้าท าและแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
4. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในล าดับต่อไป 

 
3.   เป้าหมาย 
       1. มีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนทุกภาคเรียน 
       2. จัดให้มีการประเมินผลทุกชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.  กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

    1.1 ประชุมปรึกษาหารือ  19 พ.ค. 65 - รร.ประชานิมิตฯ วิชาการ 

1.2 เสนอโครงการ 24  พ.ค. 65 - รร.ประชานิมิตฯ นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 25  พ.ค. 65 - รร.ประชานิมิตฯ นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     

    2.1 ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

27  พ.ค. 65 - รร.ประชานิมิตฯ  คณะครูทุกคน 

2.3 ด าเนินงานตามโครงการ  ตลอดภาคเรียน 28,000 รร.ประชานิมิตฯ คณะครูทุกคน 

3. ขั้นติดตาม(C)     

3.1 ติดตามผลการจัดกิจกรรม 30 มี.ค.66 - รร.ประชานิมิตฯ  วิชาการ 

นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

    4.1 คณะด าเนินงานประเมินผล

การจัดกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

31 มี.ค.66 - รร.ประชานิมิตฯ  วิชาการ 

นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 

    4.2 สรุปผลการด าเนินงาน 

รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

1 เม.ย. 66 - รร.ประชานิมิตฯ  วิชาการ 

นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณ (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  จ านวน  35,500   บาท 
 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  
 

ที่ รายการ จ านวน 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

บุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ สาธารณูปโภค 

1 ค่าส าเนาข้อสอบ 

- กลางภาคเรียน 1/2565 

- ปลายภาคเรยีน 1/2565 

- กลางภาคเรียน  

- 2/2565 

- ปลายภาคเรยีน 2/2565 

 

 

 

 

 

  35000   35000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 35,000   35000   

หมายเหตุ  ขอใช้งบประมาณถัวจ่ายตามรายการ 
 

6.  การประเมินผล 
 
ตัวบ่งชี้และสภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชา/รายชั้นสูงขึ้น 

 

ตรวจสอบข้อมูล 

 

 

แบบรายงาน 
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ตัวบ่งชี้และสภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

 

2. นักเรียนมีความรู้

ความสามารถ  กล้าพูด 

กล้าแสดงออก ในทางที่

ถูกต้อง 

3. โรงเรียนมีข้อมูลผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบ 

สังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

ตรวจสอบข้อมูล 

แบบสังเกต 

 

 

 

แบบรายงาน 

 

 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรายวิชา/รายชั้นสูงขึ้นและนักเรียนมีความรู้ความสามารถ  กล้าพูด                       
กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อครูในโรงเรียนและวิชาที่เรียนและโรงเรียนได้ข้อมูล ไป
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในล าดับต่อไป 

  
 

     ลงชื่อ........................................ ....ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์) 
                                                        ต าแหน่ง ครู 

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

                                               (นายประสิทธิ์  มายูร) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

 
 

    ลงชื่อ ............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายสุวัฒน์ อินทวงศ์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  

และทุกกลุ่มเปูาหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 

เรียนรู้ 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
ลักษณะโครงการ        ใหม่    ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนิภาพร แก่นท้าว 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแม่บทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมายที่  
ก าหนด การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษาที่จะต้องมีการด าเนินงานเป็นระเบียบแบบแผน  

ต่อเนื่องกันไป ซึ่งเริ่มจากการวางจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานนี้จะต้องค านึงถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมา  

ใหม่ต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าหลักสูตรเดิม จะต้องสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น และ 

น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  

หลักสูตรจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเปูาหมายของการพัฒนา โดยค านึงถึงประโยชน์ในด้านการ
พัฒนาจิตใจและทัศนคติของนักเรียนด้วย การด าเนินงานจึงต้องได้รับความร่วมมือและการประสานงาน อย่างดี
จากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในทางด้านหลักสูตรทุก ๆ ด้าน และต้องมีผู้น าที่ช านาญมีความสามารถใน  หน้าที่การ
งานเป็นอย่างดี การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเปลี่ยนแปลง  

พฤติกรรมผู้เรียน โรงเรียนจึงต้องพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกัน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
 2.2  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนองตอบตามศักยภาพ ผู้เรียน
รายบุคคล 
 2.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระใน
ปีการศึกษา 2565 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้เรียนร้อยละ 
100 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ทันสมัย ครบทุก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้        
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4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ 

เม.ย.65 - - นางสาวนิภาพร 

1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา เม.ย.65 - - นางสาวนิภาพร 

1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการ 

เม.ย.65 - - นางสาวนิภาพร 

1.4 จัดท าโครงการน าเสนอต่อผู้บริหาร เม.ย.65 - - นางสาวนิภาพร 

1.5 ประชุมครูทุกคนเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

เม.ย.65 - ห้อง 
โสตฯ 

คณะครู 

1.6 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือแจ้งนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

พ.ค.65 - หอ 
ประชุม 

ผู้บริหารและ 
คณะครู 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการ

เรียนรู้ ขั้นตอนการด าเนินงาน คือ 
1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์และ 

ปรับปรุงหลักสูตรของกลุ่มสาระ  
2. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดพิมพ์ หลักสูตรที่

ปรับปรุงใหม่และน าส่งต่อ ฝุายวิชาการ  
3. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าหลักสูตร ไปใน

กระบวนการจัดการเรียนรู้  
4. ประเมินผลการใช้หลักสูตร 

 
เม.ย.65 – 
มี.ค.66 

2,700 - นางสาวนิภาพร
และคณะครู 

3. ขั้นติดตาม(C)     
3.1 ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน ก.พ.66 - - นางสาว

กนกวรรณ 
4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     

 4.1 สอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการที่โรงเรียน ได้
ด าเนินการ 

 

มี.ค.66 
 

- - นางสาวนิภาพร 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

    4.2 ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมิน
โครงการ 

มี.ค.65 
 

- - นางสาวนิภาพร 

    4.3 สรุปรูปเล่ม รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

มี.ค.65 - - นางสาวนิภาพร 

 
 

5. งบประมาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณ  จ านวน  2,700  บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 
 

ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ สาธารณูปโภค 

1 กระดาษ A4 2 กล่อง 700 1,400 - - - 1,400 - 
2 กระดาษการ์ตสี A4/150g. 2 ห่อ 150 300 - - - 300 - 
3 เข้าเล่มสรุปเคลือบมัน 10 เล่ม 100 1000 - - - 1000 - 

4 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 15 คน 

2 มื้อ 25 750 - - 750 - - 

รวม 3450 - - 750 2,700 - 
หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
- ผู้บริหาร ครู อาจารย์สามารถจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาและมีหลักสูตรครบทุกกลุ่มสาระ 

 
- สังเกต 
- ประเมินผล 

 
แบบบันทึกการสังเกต 
แบบประเมินผล 
 

ผลลัพธ์ 
- โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานครบทุกกลุ่มสาระ ทุกช่วงชั้น 

 
รายงานผล 

 
แบบรายงานผล 
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7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 7.1. โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
 7.2. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 

     ลงชื่อ................  ............................ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางสาวนิภาพร แกนท้าว) 
                                                          ครู  

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

                                                (นายประสิทธิ์  มายูร) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

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

                                                (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกุล 
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โครงการ ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 
กลุ่มงาน   บริหารงานวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
   2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
   3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    4) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   2)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
   3)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเปูาหมาย 

2. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
   1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนกาคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.  มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 
 
หน่วยงาน  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
ลักษณะโครงการ            ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์    
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2565 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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1. หลักการและเหตุผล 
    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา      ทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สองได้ก าหนด เปูาหมายให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่า ร้อยละ 50 และจุดเน้นที่ 3 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ก าหนด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักให้เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 ซึ่งจากผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับประเทศในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้   
    ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
              2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 ทุก
กลุ่มสาระ  

         2.2  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  มีความรู้  ประสบการณ์ที่ได้รับจากพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา  มาปรับปรุงและพัฒนาการการเรียนของตนเอง 
              2.3  เพื่อน าผลการประเมินในระดับโรงเรียนมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
                1)  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาท่ีสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  3            
                 2)  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  ร้อยละ  90  ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ 
                 3.  ร้อยละ  50  ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่สูงขึ้นเมื่อน ามาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
     2.2. เชิงคุณภาพ  

นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล  และสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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4. กิจกรรมและการด าเนินการ   

รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ(P)     
1.1 ประชุมชี้แจงผลการสอบ o-net  แก่
ครูผู้สอน 

พฤษภาคม  2565 
 

งานวิชาการ 
คณะครู 

1.2 วิเคราะห์คะแนนย้อนหลัง 3 ปี  เพื่อ
ศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
เป็นรายมาตรฐานและรายสาระ 

     
พฤษภาคม  2565 

 

งานวิชาการ/ 
ครูในกลุ่มสารระฯ 

1.3 คัดเลือกนักเรียนตามศักยภาพ (เก่ง  
ปานกลาง อ่อน) 

พฤษภาคม  2565 
 

งานวิชาการ/ 
ครูผู้สอน 

1.4 จัดท าโครงการยกผลสัมฤทธิ์        พฤษภาคม  2565 งานวิชาการ 
ครูผู้สอน 

2. ข้ันด าเนินการ(D) 
2.1 ปรับปรุงหลักสูตร 
 
 

พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 
 
 

งานวิชาการ/ 
กลุ่มสาระฯ 

 
2.2 เพ่ิมสมรรถนะครูด้านการวัดประเมินผล 
(อบรม/ทบทวน) 
 

กรกฎาคม - มิถุนายน 2565 
 
 

งานวิชาการ/ 
กลุ่มสาระฯ 

 
2.3 นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
 

ฝุายบริหาร/ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 
2.4 มอบหมายนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระท า
โครงการยกผลสัมฤทธิ์ 
 

พฤษภาคม 2565 
 
 

ฝุายบริหาร 
 
 

2.5 ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ธันวาคม 65 – มีนาคม 66 งานวิชาการ/ 
คณะครู 

๓. ขั้นติดตาม(C) 
๓.๑ ติดตามผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2566 วิชาการ 
4.ขั้นประเมิน และรายงานผล(A) 
4.1 ประเมินผลและสรุปโครงการ มีนาคม 2566 วิชาการ 
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รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.2 รายงานโครงการ มีนาคม 2566 วิชาการ 
 
5. งบประมาณ จ านวนเงิน 52,200บาท (  
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
 

 
 
ที่ 

 
 

รายการ 

 
 

จ านวน 

 
 

หน่วย 

 
ราคาต่อ
หน่วย 

 
งบประมาณ

(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
บุคลากร ด าเนินงาน 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ สาธารณู
ปโภค 

1
. 

ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
นักเรียนม.3 จ านวน 18 วัน 
(ธ.ค. 65 - ม.ค. 66) 

33 คน 50 29,700 √     

2
. 

ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
นักเรียนม.6 จ านวน 18 วัน 
(ธ.ค. 65 - ม.ค. 66) 

25 คน 50 22,500 √     

รวม 52,200      

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
                1)  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียน
ประชานิมิตพิทยานุกูล  ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาท่ีสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  3            
                 2)  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.โรงเรียน
ประชานิมิตพิทยานุกูล  ร้อยละ  90  ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ 
                 3.  ร้อยละ  50  ของนักเรียนชั้น ม.3 
และ ม.6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล มีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่สูงขึ้นเมื่อน ามาเทียบเคียงกับการ
ประเมินผลในระดับชาติ 
เชิงคุณภาพ  

นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลมี

 
สังเกต, ตรวจสอบ 

 
 
 
 

การตรวจสอบ 
สังเกต  สัมภาษณ์ 

  
แบบส ารวจ 
 
 
 
 
แบบประเมิน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
คุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล และ
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

 
 
     

ลงชื่อ ................  ...............................ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์) 

                 ครู คศ.1 
     

        ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายประสิทธิ์  มายูร)                              
รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

   ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายสุวัฒน์ อินทวงศ์)                             
ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ  สัปดาห์ภาษาอังกฤษ คริสต์มาสและวันปีใหม่ 
กลุ่มงาน/งาน  บริหารวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 

หน่วยงานที่รับผิด   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ       นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว 

ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ   ธันวาคม 2565 – มกราคม 2566 

สถานที่ด าเนินการ      โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อ าเภอเซกา   จังหวัดบึงกาฬ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลมีคนใช้มากท่ีสุดในโลก  นานาประเทศให้การยอมรับให้เป็นภาษากลางใน
การพูดคุย  ติดต่อสื่อสารทั่วทั้งโลก  และการจัดการศึกษาของประเทศไทยภาษาอังกฤษเป็นวิชาหนึ่งที่บรรจุอยู่
ในหลักสูตรนักเรียนทุกคนจะต้องได้เรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตลอดจนถึงระดับ
ปริญญา ดังนั้นนักเรียนไทยทุกคนจะต้องยอมรับและไม่อาจหลีกเลี่ยงในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้  ส่วนผลการ
เรียนรู้ที่ได้นั้นจะมากหรือน้อยก็ข้ึนอยู่กับความสนใจ ความสามารถ  การฝึกฝน  ตามศักยภาพของนักเรียนคน
นั้นๆ 
 ค าว่า “ภาษา” นับว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง  การที่บุคคลจะเรียนรู้ภาษาใดภาษาหนึ่งจึงมีความจ า
เป็นมากท่ีจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรม  ประเพณี ความเชื่อ ตลอดจนการด ารงชีวิตของเจ้าของภาษานั้นๆด้วย  วัน
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คริสต์มาสเป็นวันส าคัญวันหนึ่งของชาติตะวันตกหรือชาวคริสต์ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือเป็นเจ้าของ
ภาษา ถือเป็นวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์  ชาวคริสต์จะออกมาเฉลิมฉลอง ซึ่งเป็น
วันที่สนุกสนานมากวันหนึ่งก่อนที่จะต้อนรับปีใหม่   ดังนั้นวันคริสต์มาสซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปีจึง
เป็นโอกาสดีที่จะมีกิจกรรมทางภาษาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา และได้
ร่วมแสดงความสามารถทางภาษา ได้รับความสนุก เพลิดเพลินในการเรียนรู้และถือเป็นกิจกรรมที่จะเร้าความ
สนใจให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษาที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและแสดงความสามารถทางภาษา 
 3. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 4. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ(Quantity)  
3..1.1นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6   ปีการศึกษา 256๕  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลและคณะครู 
3.2  ด้านคุณภาพ(Quality) 
3.2.1.นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาเรียนรู้วัฒนธรรมและมี

ทักษะภาษาอังกฤษที่ดีข้ึน   
          3.2.2.นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
          3.3.3. นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลเกิดความสนใจและตั้งใจในการเรียนภาษาอังกฤษมาก
ยิ่งขึน้ 
 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

    1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 1  ธ.ค. 65 - รร.ประชานิมิตฯ คณะครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

1.2 เสนอโครงการ 5  ธ.ค. 65 - รร.ประชานิมิตฯ ครูนิภาพร 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 6  ธ.ค. 65 - รร.ประชานิมิตฯ ครูนิภาพร 

 
2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
    2.1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

7 ธ.ค.65 - รร.ประชานิมิตฯ  คณะครูทุกคน 

    2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ  9 ธ.ค. 65 - รร.ประชานิมิตฯ  คณะครูทุกคน 

2.3 ด าเนินงานตามโครงการ  
ประกวดผลงานทางภาษาอังกฤษ
(แบ่งเป็นระดับม.ต้นและม.ปลาย) 
- ประกวดบอร์ด 
- ประกวดร้องเพลง 
- ประกวด แซนต้า แซนตี้ 

 
3 ม.ค. 66 
 

 
- 

 
 
 
รร.ประชานิมิตฯ  

 
 
 
คณะครูทุกคน 

3. ขั้นติดตาม(C)     
3.1 ติดตามผลการจัดกิจกรรม 10 ม.ค. 66 - รร.ประชานิมิตฯ  ครูนิภาพร 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
    4.1 คณะด าเนินงานประเมินผล

การจัดกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
13-14 ม.ค.66 - รร.ประชานิมิตฯ  ครูนิภาพร 

    4.2 สรุปผลการด าเนินงาน 
รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

15 ม.ค. 66 - รร.ประชานิมิตฯ  ครูนิภาพร 

 

5. งบประมาณที่ใช้ 

 เงินงบประมาณจ านวน  5,850  บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าจ้าง ตอบ

แทน 

ใช้สอย วัสด ุ สาธารณูปโภค 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 195 30 5,850 

 

5,850 

 

- - 5,850 

 

- - 
รวม 5,850 

 

- - 5,850 

 

- - 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

           1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา
ที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและแสดงความสามารถทางภาษา 
 3. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 4. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

5. นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษาท่ีใช้
ภาษาอังกฤษ 
 6. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและแสดงความสามารถทางภาษา 
 7. นักเรียนได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 8. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

1. สังเกต 
2. สอบถาม 
 

1. แบบสังเกต  
2. แบบสอบถาม 
 

 
7. ผลคาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาเรียนรู้วัฒนธรรมและมี
ทักษะภาษาอังกฤษที่ดีข้ึน   
          7.2 นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

7.3 นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลเกิดความสนใจและตั้งใจในการเรียนภาษาอังกฤษมาก
ยิ่งขึ้น  

 

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

                       (นางสาวนิภาพร   แก่นท้าว)            
                             ครู คศ.1                             
           
          ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ        
                           (นายประสิทธิ์  มายูร)                                                
          รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล                                

                               
                                           ลงชื่อ ........................................... ผู้อนุมัติโครงการ      
             (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์)     
            ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

กลุ่มงาน   บริหารงานวิชาการ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
   2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
   3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    4) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   2)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
   3)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเปูาหมาย 

2. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
   1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนกาคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.  มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ                 นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 
ลักษณะของโครงการ       ใหม่    ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ               ปีการศึกษา  2565 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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1.  หลักการและเหตุผล      

               ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล  ที่จ าเป็นในการสื่อสารส าหรับโลกยุคปัจจุบันเป็นอย่างสูง  
โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง   เมื่อประชาคมอาเซียนก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียนด้วย 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชากรในชาติต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นพ้ืนฐาน  เพ่ือใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการรับรู้
ติดต่อสื่อสาร การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีพในสังคมของเยาวชน  ตลอดจนคนในชาติ
เพ่ือให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนด
นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ    ก าหนดกรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ใช้เป็นกรอบความคิดหลักในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ 
ทั้งด้านการพัฒนานักเรียน  พัฒนาครู ส่งผลถึงการพัฒนาโรงเรียน  โดยคาดหวังว่าจะช่วยให้เกิดการพัฒนาที่
เป็นรูปธรรมขึ้น  ซึ่งข้อมูลการด าเนินงานที่ผ่านมามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนายิ่งขึ้น  

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการ
พัฒนาทั้งระบบ จึงจัดท าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษข้ึน 

 
2.   วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
2.  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ 

 3.  เพ่ือสร้างความสนใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ 

 
3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ   

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้น ร้อยละ 70 
2. ครจูัดหาสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

 
ด้านคุณภาพ 
1)  นักเรียนมีระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี 
2)  ครูจัดหาสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
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4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
  

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

    1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 7 มิ.ย. 65 - รร.ประชานิมิตฯ นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 
ครูกลุ่มสาระ 

1.2 เสนอโครงการ 9 มิ.ย. 65 - รร.ประชานิมิตฯ นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 11 มิ.ย. 65  - รร.ประชานิมิตฯ นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
    2.1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

14 มิ.ย. 65 - รร.ประชานิมิตฯ  นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 
ครูกลุ่มสาระ 

    2.2 ด าเนินงานตามโครงการ 
   - จัดซื้อ จัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์
ประกอบการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 

2.      - จัดท าสื่อและประกวดสื่อ
ภาษาอังกฤษ  
   - จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษให้นักเรียน 
   - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

18 มิ.ย. 65  
 
 

10,000 

รร.ประชานิมิตฯ  นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 
ครูกลุ่มสาระ 

3. ขั้นติดตาม(C)     
3.1 ติดตามผลการจัดกิจกรรม ตลอดภาค

เรียน 
- รร.ประชานิมิตฯ  นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 

ครูกลุ่มสาระ 
4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
    4.1 คณะด าเนินงานประเมินผลการ

จัดกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
30-31 มี.ค.
66 

- รร.ประชานิมิตฯ  นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 
ครูกลุ่มสาระ 

    4.2 สรุปผลการด าเนินงาน 
รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

1เม.ย. 66 - รร.ประชานิมิตฯ  นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 
ครูกลุ่มสาระ 
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5. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณ จ านวน  10,000   บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธาร          
ณูปโภค 

1  จัดซื้อ จัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์
ประกอบการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 

1 ชุด 5,000 
 

   5,000 
 

 

2        - จัดท าสื่อและประกวดสื่อ
ภาษาอังกฤษ  
   - จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษให้นักเรียน 
   - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1 ชุด 5,000    5,000  

รวม 10,000    10,000  

หมายเหตุ  ขอใช้งบประมาณถัวจ่ายตามรายการ 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน                  

สังเกต, ตรวจสอบ 
สัมภาษณ์ 
 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น 
2.  นักเรียนมีทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ 

 3.  นักเรียนมีความสนใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
4.  ผู้เรียนได้มีสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ      

 
 

ลงชื่อ.................  ....................... ....ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์) 
                                                        ครู คศ.1 

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

                                               (นายประสิทธิ์  มายูร) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

 
 

    ลงชื่อ ............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นายสุวฒัน์  อินทวงศ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ   วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 

กลุ่มงาน     วิชาการ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
      อันดีของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล    

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข 

ลักษณะโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ      26   มิถุนายน  2565 

สถานที่ด าเนินการ         โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
1.หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ จึงกล่าวได้ว่าภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งของชาติ ซึ่งสมควรจะได้รับการท านุบ ารุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป อย่างไรก็ตาม ในยุค
ปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก ท าให้เกิดเทคนิคใหม่ๆ ในการ
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ติดต่อสื่อสารซึ่งเน้นความสะดวกและความรวดเร็วเพ่ิมขึ้นเป็นพิเศษ ภาษาไทยซึ่งเป็นสื่อกลางส าคัญในการ
ติดต่อและผูกพันต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน ของคนไทยก็ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของความเจริญก้าวหน้า
ดังกล่าว ท าให้ภาษาไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างน่าวิตก
อย่างยิ่ง คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของ
ภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงได้พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้ง "วันภาษาไทย
แห่งชาติ" ขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกให้คนไทย
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ “ภาษาไทย” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชาติ 
นอกเหนือจากวัฒนธรรมอ่ืนๆ ซึ่งทุกวันนี้นับวันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆ เพราะอิทธิพลตะวันตก และตลอดจน
ความเจริญต่างๆทางเทคโนโลยี  
  และด้วยในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันระลึกถึงสุนทรภู่ยอดกวีเอกของไทย เพ่ือเป็นการเชิดชู
เกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของภาษาไทย ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความ
ซาบซึ้งในวิชาภาษาไทย  อันเป็นการช่วยส่งเสริมวิชาภาษาไทยให้ด าเนินไปอย่างได้ผล  
 ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จึงได้จัดกิจกรรมวันวันสุนทรภู่
และวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้รักษาภาษาไทยเกิดความซาบซึ้งมีความภาคภูมิใจและน า
ภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมผู้เรียนให้กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และมีศิลปะในการใช้
ภาษาไทย และสืบสานมาดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า
ของวัฒนธรรม 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก 
2.  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และมีศิลปะในการใช้ภาษาไทย 
3.  เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้รักษาภาษาไทยเกิดความซาบซึ้งมีความภาคภูมิใจและน าภาษามา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4.  เพื่อส่งเสริมและสืบสานมาดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจ

และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม 
 

3. เป้าหมาย   
 3.1  ด้านปริมาณ(Quantity) 

1. ร้อยละ 80 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่  
2. ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการสุนทรภู่ 
3. ร้อยละ 80 นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทักษะทางภาษาไทย   

 3.2  ด้านคุณภาพ(Quality) 
1. นักเรียนมีเอกสารประกอบการเรียน  
2. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ตามศักยภาพของตนเองได้ 
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3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
4. นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 

4.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)  
 
 
 

26 
มิถุนายน  
2565 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โรงเรียน
ประชานิมิต
พิทยานุกูล 

 
 
 
 
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข
และคณะครูโรงเรียน
ประชานิมิตพิทยานุกูล 

1.1 เขียนเสนออนุมัติกิจกรรม 
1.2 ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง 
1.3 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการจัดกิจกรรม 

2.  ขั้นด าเนินการ(D) 
2.1 ด าเนินการจัดกิจกรรมวัน
สุนทรภู่ 

3. ขั้นติดตาม(C) 
3.1 ติดตามผลการจัดกิจกรรม 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A) 
    4.1 วิเคราะห์ สรุป และรายงานผล 

 

4.2 กิจกรรมวันภาษาไทย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)  
 
 
 

26 
มิถุนายน  
2565 

 
 
 
 
5,000 บาท 

 
 
 
 

โรงเรียน
ประชานิมิต
พิทยานุกูล 

 
 
 
 
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข 
และคณะครูโรงเรียน
ประชานิมิตพิทยานุกูล 

1.1 เขียนเสนออนุมัติกิจกรรม 
1.2 ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง 
1.3 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณี
ประกอบการจัดกิจกรรม 

2.  ขัน้ด าเนินการ(D) 
2.1 ด าเนินการจัดกิจกรรมวัน
ภาษาไทย 

3. ขั้นติดตาม(C) 
3.1 ติดตามผลการจัดกิจกรรม 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A) 
    4.1 วิเคราะห์ สรุป และรายงานผล 
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5. งบประมาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณจ านวน 5,000 บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจา้ง 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์พิธีเปิดงาน 
ตกแต่งสถานที่ 

   2,500 2,500    2,500  

2 ของรางวัลการประกวด  1 ชุด 3,000 3,000    2,000  

3 ค่าอาหารว่างและน้ าดื่ม    1000    1000  

รวม 6,500   
 

 
 

6,500  
 หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.  เพ่ือเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก 
2.  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
และมีศิลปะในการใช้ภาษาไทย 
3.  เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้รักษาภาษาไทยเกิดความซาบซึ้ง   
มีความภาคภูมิใจและน าภาษามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
4.  เพื่อส่งเสริมและสืบสานมาดกทางวรรณศิลป์ของสุนทร
ภู่ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า
ของวัฒนธรรม 
 

1. สังเกต 
2. สอบถาม 
 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 



แผนปฏบิัตกิารโรงเรยีนประชานิมติพิทยานุกลู ประจ าปีการศกึษา 2565 
 

61 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    
7.1 นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
7.2 นักเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
7.3 นักเรียนสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป

เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม 
 

                                          ลงชื่อ    ......  .........................    ผู้เสนอโครงการ          
                (นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข)  
                                                              ครูผูช้่วย                                  

                                           ลงชื่อ  ...............................    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                   (นายประสิทธิ์  มายูร)   
                                         รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
  
                                          ลงชื่อ  .................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ ส่งเสริมรักการอ่าน 

กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ/กลุ่มสาระภาษาไทย 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  บริหารวิชาการ/กลุ่มสาระภาษาไทย 

ผู้รับผิดชอบ      นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข 

ลักษณะโครงการ    ใหม่  ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 

สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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1.หลักการและเหตุผล 

  การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย 
การอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วย
ใน การเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความส าคัญต่อชีวิต
มนุษย์อย่าง ยิ่ง 2 ประการ คือ ประการแรกส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน กล่าวคือ การอ่านเป็นการแสวงหา
ความรู้เพ่ือมาใช้ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ประการที่สองมีความส าคัญต่อการเรียน เพราะการอ่านเป็น
หัวใจของการจัด กิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอน และมีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จ อันส่งผลต่อ
การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย การสร้างนิสัยรักการ
อ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องส าคัญ เพราะการอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็น  ส าหรับการศึกษาหาความรู้
ควบคู่กับทักษะอ่ืน การอ่านเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนา สติปัญญาของคนในสังคม 
การอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและ ค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้ง
ช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมี ความส าคัญต่อเด็กและ
เยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย การอ่านหนังสือที่ดี
และมีสาระยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี ตรงกับความสนใจ 
การขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการอ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่าน  ทั้งในและนอก
สถานที่ ดังนั้น การอ่านหนังสือจนเกิดเป็นนิสัย จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิด  ความสนใจ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ปี “2549 เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการ สอน” เพ่ือให้
เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทย  และ
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วย  
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและท าให้การด าเนินการ
ตาม เจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริม
นิสัยรัก การอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  
 ดึงนั้นทางโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลจึงได้เล็งเห็นความส าคัญและตระหนักถึงความส าคัญในการ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ บรรจุ ไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีเปูาหมายเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นและมีคณะ
ครูเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1.1 เพ่ือจัดปลูกฝังนิสัยรักการอ่านบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผ่าน 
      กระบวนการเรียนการสอนและห้องสมุด  
 2.1.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝุเรียนใฝุรู้ รักการอ่าน รักการเขียนและ 
  รักการค้นคว้า  
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 2.1.3 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนมีกระบวนการอ่าน สร้างองค์ความรู้และความคิดไปใช้ในการ 
  ตัดสินใจ แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต  
 2.1.4 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ พัฒนาตนเอง
  อย่างต่อเนื่อง 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1  ด้านปริมาณ(Quantity) 
                3.1.1 ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
                3.1.2 ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
               3.1.3  ร้อยละ 80 นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 3.2  ด้านคุณภาพ(Quality) 
     3.2.1  นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการรักการอ่านและเข้าร่วมกิจกรรม 
                 3.2.2  นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน 
                 3.2.3  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ตามศักยภาพของตนเองได้ 
                 3.2.4  นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 
4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)   
 
 
 
 

 
 
 
 

6,000 บาท 

  

- ประสานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระ 

- ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 

- ท าหนังสือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

- เสนอโครงการขออนุมัติ 

 
 
ก.ค.65 
 

 
โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 
 

 
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข 
 
 
 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)    

2.1 ด าเนินการจัดกิจกรรม 

- ประชุมนักเรียนเป็นระดับชั้นเพ่ือแจก
วัตถุประสงค์และวิธีการบันทึกการอ่าน 

- แจกบันทึกรักการอ่านนักเรียนคนละ 
 1 แผ่น/สัปดาห์ 

 
 
 

ก.ค.65 
- 

ม.ค.65 

 
 
 
 
โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

 
 
 
 

คณะครูทุกคน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

- สรุปหายอดนักอ่านที่บันทึกเก่งโดย
พิจารณาจากจ านวนครั้งของการบันทึก
รักการอ่าน(ส่งครั้งที่ 2) 

- มอบเกียรติบัตรและรางวัล ระดับละ 
3 รางวัล 

  

3. ขั้นติดตาม(C)    

3.1 ตรวจสอบการด าเนินการตามค าสั่ง 
3.2 ก ากับและติดตามงานให้ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3.3 ประเมินจากจ านวนบัตรบันทึกความรู้
ในแต่ละเดือน 

 
ก.พ.66 

 
โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 
 

 
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข  
 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)    

4.1.ประเมินและรายงานผล 
4.2สรุปโครงการ พร้อมน าเสนอเป็น
รูปเล่มบัตรบันทึกความรู้จากการอ่าน 

มี.ค.66 โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 
 

นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข 
 

 
5. งบประมาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณ จ านวน   6,000  บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

หมายเหตุ  ขอใช้งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

  
 
ที่

 
  

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายรายจ่าย 
บุคลากร ด าเนินงาน 

ค่าจ้าง 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 ปากกา 
 

3 กล่อง 250 750 - -  750 - 
2 แฟูมกระดุม 

 
50 แฟูม 15 750 - - - 750 - 

3 ไม้บรรทัด 
 

20 อัน 25 500 - - - 500 - 
4 ค่าถ่ายเอกสาร - - 1,000 1,000 - - - 1,000 - 

รวม 3,000  
 

 
 

 
 

3,000
 
4,100 
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6. การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. เพ่ือจัดปลูกฝังนิสัยรักการอ่านบูรณาการร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านกระบวนการเรียนการ
สอนและห้องสมุด  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝุ
เรียนใฝุรู้ รักการอ่าน รักการเขียนและ รักการค้นคว้า  
3. เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนมีกระบวนการอ่าน สร้าง
องค์ความรู้และความคิดไปใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา
และสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต  
4. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองและเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

-สังเกต 
-สอบถาม 
-หลักฐานการอ่าน 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-แบบบันทึกการอ่าน 

 

 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    
 7.1 นักเรียนมีนิสัยใฝุรู้ใฝุเรียนรักการอ่าน 

7.2 นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
7.3 นักเรียนสามารถตระหนักเห็นความส าคัญของหนังสือ และมีความรับผิดชอบในการอ่านหนังสือ 
7.4 นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังดูและสื่อสารได้ด้วยตนเอง      
           

                                 ลงชื่อ .................  ............................ ผู้เสนอโครงการ          
                                             (นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข)  
                                                        ครูผู้ชว่ย     

                                    ลงชื่อ  ...............................   ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                            (นายประสิทธิ์  มายูร)   
                               รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
  
                                    ลงชื่อ  ..................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์)     
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 

กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ 
                        ละระดับชั้น 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
                        และแก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
                        วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี 
                        ประสิทธิภาพ 

หน่วยงานที่รับผิด  บริหารวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข 

ลักษณะโครงการ   ใหม่   ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ      ปกีารศึกษา 2565 

สถานที่ด าเนินการ         ห้องสมุดโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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1.หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้   ที่ใต้ฝุาละอองพระบาททรงมีพระ
มหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่โครงการต่าง ๆ ตลอดมา ซึ่งปรากฏเด่นชัดตามพระราช
กรณียกิจของพระองค์ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องยาวนานในทุกด้าน ทรงเป็นพระมิ่งขวัญสถิตกลางใจ
พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จากพระจริยวัตรและความสนพระทัยในการอ่าน การจดบันทึก การเขียนและ
การเรียนรู้จึงบังเกิดเป็นหนังสือพระราชนิพนธ์จ านวนมากที่เป็นแบบอย่างอันดีงามให้แก่เด็กและเยาวชนไทยใน
การมุ่งเน้นปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต
ส าหรับเด็กในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอย่างยาวนานเป็นที่ประจักษ์
ชัดในพระปรีชาสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ดีขึ้นและน าความรู้ความ
เข้าใจไปใช้ประกอบสัมมาชีพเป็นพลเมืองที่ดีได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและเพ่ือสนองแนวพระราชด าริในการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการ
เรียนรู้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ จึงจัดท าโครงการ “พัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต” เพ่ือด าเนินการและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดต้นแบบของแหล่ง เรียนรู้  ที่
ทันสมัย สร้างสรรค์ และมีชีวิตชีวาในลักษณะห้องสมุด 3 ดี คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์และ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดี เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการดังกล่าวส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผลการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม จึงควรให้มีการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย โดยมุ่งพัฒนา ทั้ง
ด้านบรรยากาศ ด้านสื่อส่งเสริมการอ่าน ด้านบทบาทของครูบรรณารักษ์และบรรณารักษ์น้อย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตในลักษณะอุทยานการเรียนรู้ที่มีคุณสมบัติครบ  
3 ดี คือ หนังสือส่งเสริมการอ่านดี บรรยากาศดี และครูบรรณารักษ์และบรรณารักษ์น้อย 
 2.2. เพื่อจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 
 2.3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ในโรงเรียนและ
ชุมชม 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  

 3.1.1. ห้องสมุดมีสื่อสารสนเทศส าหรับบริการเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 20 
 3.1.2. นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดเพ่ิมขึ้นร้อยละคิดเป็นร้อยละ 70 
 3.1.3. ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลายให้แก่นักเรียนตลอด 

ปีการศึกษา 
   3.1.4.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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 3.2  ด้านคุณภาพ  
  3.2.1.  ห้องสมุดมีสื่อและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ 
  3.2.2.  ระบบงานห้องสมุดมีความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ 
  3.2.3  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการค้นคว้า แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)   
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
บาท 

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดโรงเรียน
ประชานิมิตพิทยา
นุกูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวอรทัย 
ธรรมนักสุข 
 

1.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน พฤษภาคม 
2565 1.2 เขียนโครงการและเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)  
2.1 จัดหาหนังสือ สารนิเทศ วารสารและ
หนังสือพิมพ์ส าหรับห้องสมุด 

พฤษภาคม 
2565 

- 
มีนาคม  
2566 

 

2.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเทคนิค
ห้องสมุด 
2.3 พัฒนาระบบสถิติและข้อมูลห้องสมุด 

2.4 จัดบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เหมาะ
ส าหรับการแสวงหาความรู้ 

2.5 จัดท าบัตรสมาชิกห้องสมุดให้กับนักเรียน
ทุกระดับชั้น 
2.6 จัดให้มีมุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 
3. ขั้นติดตาม(C)  
3.1 ประเมินผลการจัดท าโครงการ มีนาคม 

2566 3.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด 
4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
4.1  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการและ

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 
มีนาคม 
2566 
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5. งบประมาณที่ใช้ 

   เงินงบประมาณจ านวน  15,000  บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 
  

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายรายจ่าย 
บุคลากร ด าเนินงาน 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ สาธารณูปโภค 

1 หนังสือวรรณกรรมต่างๆ   - 10,000 10,000 - - - 10,000 - 
2 ปูายหมวดหมู่หนังสือ (โฟมบอร์ด) 15 ช้ิน 100 1,500 - - - 1,500 - 
3 โต๊ะญี่ปุุน พับเก็บได้  10 ตัว 200 2,000 - - - 2,000 - 
4 เทปผ้า 15 ม้วน 30 600 - - - 600 - 
5 ส ี - - 900 900 - - - 900 - 

รวม 15,000  
 

 
 

 
 

15,000  
 หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตใน
ลักษณะอุทยานการเรียนรู้ที่มีคุณสมบัติครบ 3 ดี คือ 
หนังสือส่งเสริมการอ่านดี บรรยากาศดี และครู
บรรณารักษ์และบรรณารักษ์น้อย 
2. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการอ่าน
และการศึกษาค้นคว้า 
3. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและ
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์   ในโรงเรียนและชุมชม 
 
 
 

-สังเกต 
-สอบถาม 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
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 7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1. นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดเพ่ือการอ่านและศึกษาค้นคว้าเพ่ิมข้ึนร้อยละคิดเป็นร้อยละ 70 

 7.2.  ห้องสมุดมีสื่อและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ 
 7.3. ห้องสมุดมีบรรยากาศร่มรื่นสวยงามและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

   ลงชื่อ ..................  ............................ ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข)  
                                                                 คร ู 

        ลงชื่อ................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ            
                                                      (นายประสิทธิ์  มายูร)   
                                         รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
  
        ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 
                  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง       
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โครงการ พัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะ 

กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 

หน่วยงานที่รับผิด   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ       นายวัษพล  โยโพธ์ 

ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  2565  ถึง  31มีนาคม 2566 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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1.หลักการและเหตุผล 
ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานได้ก าหนดประเด็นส าคัญในการปฏิรูปโดยมุ่งที่ผู้เรียนจะต้องพัฒนาศักยภาพตนเองเรียนรู้จนเป็นผู้ที่เก่ง
ดีและมีความสุขการพัฒนาครบทุกด้านโดยเฉพาะสภาวะทางอารมณ์การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้มี
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะดนตรี – นาฏศิลป์คือให้เป็นผู้มีความชื่นชมมีใจรักในงานศิลปะรักดนตรีและ
นาฏศิลป์โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จึงจัดโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี –นาฏศิลป์ขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนทางด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์เพ่ิมเติมเพ่ือให้
เพียงพอต่อผู้เรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ 
2.1 เพ่ือจัดหาเครื่องดนตรีในวงดุริยางค์อุปกรณ์ทางด้านทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ตนเองถนัดสนใจในด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ 
2) นักเรียนมากกว่าร้อยละ80 มีสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ผู้เรียนทุกคนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ 
2)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงข้ึน 
3)  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานด้านศิลปะ 

 
4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1.1ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

1-5 มี.ค.64 - - นายวัษพล 

1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา 5-9 มี.ค.64 - - นายวัษพล 

1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการ 

15-19 มี.ค.64 - - นายวัษพล 

1.4 จัดท าโครงการน าเสนอต่อผู้บริหาร 22-26 มี.ค.64 - - นายวัษพล 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1.5 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสร้างความ

เข้าใจการด าเนินงาน 
14 พ.ค.64 - ห้อง 

โสตฯ 
นายวัษพล 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
2.1 ก าหนดปฏิทินตามกรอบภาระงาน 28 พ.ค.64 - - นายวัษพล 
2.2ด าเนินการจัดกิจกรรม 
     - จัดกิจกรรมชุมนุมศิลปะ 

        - จัดหาอุปกรณ์ดนตรีดุริยางค์ 
        - กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

25,000 -  
นายวัษพล 
นางสาวอุมาพร 

3. ขั้นติดตาม(C)     
3.1 ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน 7-11 ก.พ.65 - - นายวัษพล 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
 4.1 สอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียน 

ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการ 
1-4 มี.ค.65 

 
- - นายวัษพล 

    4.2ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมิน
โครงการ 

14-25 มี.ค.65 
 

- - นายวัษพล 

    4.3สรุปรูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

29-31 มี.ค.65 - - นายวัษพล 

 
5. งบประมาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณ   จ านวน 25,000  บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ศลิปะ ทัศนศลิป ์ 1 ชุด 5,000 5,000 - - - 5,000 

2 
 
 
 
 
 

ค่าจัดกิจกรรมชุมนุมนาฏศลิป ์
   - ชุดร า /เครื่องแต่งกาย 
   - เครื่องประดับ 
   - เครื่องส าอาง 
 
 

 
10 
10 
2 
 
 
 

 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
 

 
300 
100 
500 

 

 
3,000 
1,000 
1,000 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
3,000 
1,000 
1,000 

 
 
 
 

3 
 

ค่าจัดหาอุปกรณ์ดนตรดีุริยางค ์
 

    1 
 

ชุด 
 

15,000 
 

15,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

15,000 
 รวม 25,000    25,000 

หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านผลผลิต (Outputs) 
-อุปกรณ์เครื่องดุริยางค์ อุปกรณ์ดนตรี ได้รับการ 
จัดหาทดแทนของเก่าท่ีช ารุด 
-จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ 

ตรวจสอบ 
 

แบบตรวจสอบ 
 

ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
-ร้อยละของนักเรียนที่มีสุนทรียภาพด้าน 
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านศิลปะดนตรี –นาฏศิลป์ 
2) ผู้เรียนทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์มีจิตใจอ่อนโยนรักการเล่นดนตรีมีสุขภาพที่ดี 
3) ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรี –นาฏศิลป์ 
4) โรงเรียนมีอุปกรณ์ดนตรีในวงดุริยางค์ 

 

ลงชื่อ................................. ผู้เสนอโครงการ 
        (นายวัษพล   โยโพธิ์) 
                         คร ู
 

ลงชื่อ................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
     (นายประสิทธิ์  มายูร) 

    รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

ลงชื่อ.................................   ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสุวัฒน ์ อินทวงศ์) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ แข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มงาน   กลุ่มบริหารงานวิชาการ   

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1. 1    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 1. 2    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3. 1    จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3. 2    ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอุมาพร   แข่งขัน 
ลักษณะงานโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ปีการศึกษา 2565 

สถานที่ด าเนินการ       โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การด ารงชีวิตของทุกคนมีการพัฒนาและปรับตัว
ให้เข้ากับสภาวการณ์ของโลกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน
ไทยในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการและมีศักยภาพในด้านกิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง และ การประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ  

ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยใน
อนาคต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและ
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กิจกรรมต่าง ๆ จากทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพตาม
ศักยภาพของเด็กและเยาวชน จึงส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพทางด้าน
ศิลปะและวิชาการ ในกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ จึงได้จัดท าโครงการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี 
การแสดง และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับโรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับที่สูงขึ้นไป 

2.2 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ   

 3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

                 ร้อยละ 80  ของ นักเรียนจ านวน  198  คน เข้าร่วมกิจกรรม 

            เชิงคุณภาพ  
นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถความสามารถในด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ศิลปะ 

ดนตรี การแสดง และสิ่งประดิษฐ์ ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ   
 

    4. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

2.1 ศึกษารายละเอียดการแข่งขันต่างๆ กรกฏาคม 65   ฝุายวิชาการ 

   2.2 ประชุมครูในโรงเรียน กรกฎาคม 65   ฝุายวิชาการ 

2.3 ส ารวจรายการแข่งขันแต่ละรายการ 

นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบรายการ 

สิงหาคม 65   ฝุายวิชาการ 

2.4 เสนอเพ่ือขออนุมัติด าเนินการตาม

โครงการ 

กันยายน 65   ฝุายวิชาการ 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     

-  ด าเนินการแข่งขันตามรายการ  ก.ย.- ธ.ค. 65 44,000  ครูทุกคน 

3. ขั้นติดตาม(C)     

3.1 ติดตามตรวจสอบร้อยละนักเรียนและครู

ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ 

ก.ย.- ต.ค. 65   ฝุายวิชาการ 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

 4.1 สอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียน 

ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการที่โรงเรียน 

ได้ด าเนินการ 

มกราคม 66   ฝุายวิชาการ 

    4.2 ประเมินผลโครงการ มกราคม 66   ฝุายวิชาการ 

  4.3 สรุปรูปเล่ม รายงานผลการด าเนินงาน มกราคม 66   ฝุายวิชาการ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
     งบประมาณท่ีขอใช้ งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จ านวน  45,000   บาท   

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 

 

  

รายการ จ านวน 
หน่วย 

( คร้ัง ) 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายรายจ่าย 
บุคลากร ด าเนินงาน 

ค่าจ้าง ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ สาธารณูปโภค 

1 ค่าวัสดฝุึกและแข่งขัน   - 20,000 25,000    25,000  
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงคร ู 2 ครั้ง 2,500 5,000   5,000   
3 ค่าอาหารนักเรียน 2 ครั้ง 8,000 8,000   8,000   
4 ค่าพาหนะ 2 ครั้ง 7,000 7,000   7,000   

รวม 45,000  

 

 

 

25,000 

 

20,000  

 หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
2. ร้อยละของผู้เรียนได้มีโอกาส

แสดงออกถึงความรู้ความสามารถใน

รูปแบบและวิธีการ  ต่าง ๆ ทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน  

3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม

แบบประเมิน 

ส ารวจความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 

เกียรติบัตร/รางวัลการแข่งขัน 



แผนปฏบิัตกิารโรงเรยีนประชานิมติพิทยานุกลู ประจ าปีการศกึษา 2565 
 

79 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ประกวด แข่งขัน ความรู้ และทักษะ
ทางด้านวิชาการ ระดับเขตพ้ืนที่ขึ้นไปทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
3. นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและได้รับรางวัล 
 

                  ลงชื่อ............. .......................................... ผู้เสนอโครงการ 
                ( นางสาวอุมาพร   แข่งขัน ) 

               ครู คศ.3 

                          ลงชื่อ..................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 ( นายประสิทธิ์  มายูร ) 

                                                 รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
                     ลงชื่อ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

         ( นายสุวัฒน์  อินทวงศ์ ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ  จัดหา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มงาน   บริหารงานวิชาการ    

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
    2) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 

ทุกกลุ่มเปูาหมาย 
3. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
   1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   2. มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 
   2. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
หน่วยงานที่รับผิด    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวอุมาพร แข่งขัน 
ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  

 

1.หลักการและเหตุผล 
 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญในการค้นคว้า

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้เร็วขึ้น ดังในความรู้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ วิทยาศาสตร์ จึงเป็นวัฒนธรรม
ของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อันมีความรู้ ทักษะ(กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์) เจตคติทางวิทยาศาสตร์ การสร้างสมประสบการณ์ในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้
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ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้เพราะวิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนา
ความคิดท่ีมีเหตุผล สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์และวิจารณ์ และมีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ใน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบ สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เสมอ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ในการท างานและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันต่อไป 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาดังท่ีระบุในมาตรา 22 ให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความส าคัญมากเช่นเดียวกับการเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญที่สุด จึงจะส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพได้ และในมาตรา 23 ที่ให้มี
การบูรณาการความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาการทางความคิดในระดับสูงแล้ว จากการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์
ศึกษามีส่วนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นด้วย 

 ในการจัดการเรียนรู้ที่ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด และในการจัดการศึกษาจะต้องให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยจัดการเรียนการสอน บรรยากาศ  สภาพแวดล้ อม สื่อ
การเรียน วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีทางวิทยาศาสตร์อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ในห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท าให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้และ
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ใช้ในการเรียนการสอน ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อย่าง 
เพียงพอ 

  2.2 ครูและนักเรียนน าวัสดุ  อุปกรณ์  สารเคมี  ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1  ด้านปริมาณ(Quantity)  

3.1.1. ครูและนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ใช้ในการเรียนการสอน ในห้องปฏิบัติการทาง 

วิทยาศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 80 

 3.2  ด้านคุณภาพ(Quality) 
3.2.1 ครูและนักเรียนน าวัสดุ  อุปกรณ์  สารเคมี  ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์มาใช้ใน 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

    1.1 ประชุมปรึกษาหารือ เมษายน 2565 
 

- รร.ประชานิมิตฯ ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

1.2 วางแผนด าเนินการ พฤษภาคม 2565 - รร.ประชานิมิตฯ ครูอุมาพร 
2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
    2.1 ส ารวจความต้องการวัสดุ
อุปกรณ์ สารเคมี สื่อการเรียนการ
สอน 

พฤษภาคม 2565 
 

- รร.ประชานิมิตฯ  ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

    2.2 สืบราคาวัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมี   

พฤษภาคม 2565 
 

- รร.ประชานิมิตฯ  ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

2.3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พฤษภาคม 2565 
 

- รร.ประชานิมิตฯ  ครูอุมาพร 

2.4 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ  
อุปกรณ์ สารเคมี 

- สร้าง จัดหา สื่อการเรียนการ
สอน 

มิถุนายน 2565  
 - 

มกราคม 2566 

 
19,500      

รร.ประชานิมิตฯ  - ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์                     
- เจ้าหน้าที่พัสดุ 

3. ขั้นติดตาม(C)     
3.1 ติดตามผลการจัดกิจกรรม 

 
กุมภาพันธ์  

 - 
มีนาคม 2566 

- รร.ประชานิมิตฯ  
 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
    4.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
รายงานต่อผู้บริหาร 

มีนาคม 2566   - รร.ประชานิมิตฯ  ครูอุมาพร  
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5. งบประมาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณ จ านวน  19,500     บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
 

ที ่ รายการ จ านวน 

 
 

หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลาก

ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธาร 
ณูปโภค 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

 ปิเปต  1 มล 
 ปิเปต  10 มล 
 ลูกยางปิเปต 
 ไส้ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
 กระดาษกรอง 
 แท่งแก้วคนสาร 
 กระดาษลิตมัส 
 กระดาษ พี เอช 
 ปากคีบสแตนเลส 
 กรวยแก้ว 
 แว่นขยายขนาด 3 นิ้ว 
 หลอดหยด 
 สไลด์ส าเร็จรูป 
 ขวดรูปชมพู่ 
 สารเคมีต่างๆ 
 ซ่อมกล้องจุลทรรศน์ 

5 
5 
10  
20  
1  
1  
4  
2  
5  
8  
8  
2  
10  
10 
1 
3 

อัน  
อัน 
อัน 
เส้น 

กล่อง 
แพ็ค 
กล่อง 
กล่อง 
อัน 
อัน 
อัน 
แพ็ค 
ชุด 
ใบ 
ชุด 
ตัว 

45 
55 
40 
20 
190 
190 
80 
165 
60 
70 
75 
70 
60 
200 

5,470 
2,500 

225 
275 
400 
400 
190 
190 
320 
330 
300 
560 
600 
140 
600 

2,000 
5,835 
7,500 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

225 
275 
400 
200 
190 
190 
320 
165 
300 
560 
600 
140 
600 

2,000 
5,835 
7,500 

 

 รวม     19,500  

หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

     1. มีวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ใช้ในการเรียนการสอน ใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอ 
     2. ครูและนักเรียนน าวัสดุ  อุปกรณ์  สารเคมี  ใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 
-  การสรุปและรายงานผล 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-  แบบรายงานผล
โครงการ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    

7.1  มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ใช้ในการเรียนการสอน ในห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอ 

7.2 ครูและนักเรียนน าสื่อการเรียนการสอน วัสดุ  อุปกรณ์  สารเคมี  ในห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

          

                                     ลงชื่อ ..............  ........................... ผู้เสนอโครงการ          
                                                 (นางสาวอุมาพร  แข่งขัน)  
                                                    หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

                              ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                                (นายประสิทธิ์  มายูร)                              
                                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
 
 
                                     ลงชื่อ ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                              (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์)                              
                ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
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โครงการ  สัปดาห์วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 

กลุ่มงาน   บริหารงานวิชาการ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
   2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
   3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    4) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
   2)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
   3)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเปูาหมาย 

2. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
   1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนกาคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.  มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 

หน่วยงานที่รับผิด   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์   

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอุมาพร แข่งขัน , นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน 

ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ  16 - 18   สิงหาคม   2565 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล   อ าเภอเซกา   จังหวัดบึงกาฬ 
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1.หลักการและเหตุผล 
 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญในการค้นคว้า

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้เร็วขึ้น ดังในความรู้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ วิทยาศาสตร์ จึงเป็นวัฒนธรรม
ของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อันมีความรู้ ทักษะ(กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์) เจตคติทางวิทยาศาสตร์ การสร้างสมประสบการณ์ในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้เพราะวิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนา
ความคิดท่ีมีเหตุผล สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์และวิจารณ์ และมีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ใน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบ สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เสมอ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ในการท างานและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันต่อไป 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาดังท่ีระบุในมาตรา 22 ให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความส าคัญมากเช่นเดียวกับการเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญที่สุด จึงจะส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพได้ และในมาตรา 23 ที่ให้มี
การบูรณาการความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาการทางความคิดในระดับสูงแล้ว จากการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์
ศึกษามีส่วนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นด้วย 
            ดังนั้น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  จึงจัดให้มี
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์/ คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความส าคัญ
ของการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของการมีจิตวิทยาศาสตร์ รักการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการบูรณา
การเรียนรู้ไปกับการเรียนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1. เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จากแหล่งเรียนรู้จริง โดยท าให้
เกิดการคิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง จากสถาบัน และหน่วยงานที่ส่งเสริมความรู้
ทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่กว้างไกลและมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
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3. เป้าหมาย   
 3.1  ด้านปริมาณ(Quantity)  

    นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 80 

 3.2  ด้านคุณภาพ(Quality) 
3.2.1 นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นความส าคัญ   และรักการแสวงหาความรู้ทาง 

วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 3.2.2 นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

    1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 3  ส.ค. 65 - รร.ประชานิมิตฯ คณะครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

1.2 เสนอโครงการ 5  ส.ค. 65 - รร.ประชานิมิตฯ ครูอุมาพร /  
ครูสิทธิพัฒน์ 

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 6  ส.ค. 65 - รร.ประชานิมิตฯ ครูอุมาพร /  
ครูสิทธิพัฒน์ 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
    2.1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

9  ส.ค. 65 - รร.ประชานิมิตฯ  คณะครูทุกคน 

    2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ  10-13 ส.ค. 65 - รร.ประชานิมิตฯ  คณะครูทุกคน 

2.3 ด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ   
- การแข่งขันวาดภาพระบายสี 

    - การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว 
- การแข่งขันโยนไข่ตกไม่แตก 
- การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
- การแข่งขันจรวดขวดน้ า 
 

16-18 ส.ค. 65 
16 ส.ค. 65 
16 ส.ค. 65 
17 ส.ค. 65 
17 ส.ค. 65 
 
18 ส.ค. 65 
 
 

 
 
 

8,000 

รร.ประชานิมิตฯ  คณะครูทุกคน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
    - พิธีเปิดงาน การจัดแสดง
นิทรรศการ การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ การประกวดชุดแฟน      
ซีรีไซเคิล 

18 ส.ค. 65 
 

   

3. ขั้นติดตาม(C)     
3.1 ติดตามผลการจัดกิจกรรม 18 ส.ค. 65 - รร.ประชานิมิตฯ  ครูอุมาพร /  

ครูสิทธิพัฒน์ 
4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
    4.1 คณะด าเนินงานประเมินผล

การจัดกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
19-20 ส.ค.65 - รร.ประชานิมิตฯ  ครูอุมาพร /  

ครูสิทธิพัฒน์ 
    4.2 สรุปผลการด าเนินงาน 
รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

25 ส.ค. 65 - รร.ประชานิมิตฯ  ครูอุมาพร /  
ครูสิทธิพัฒน์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณ  จ านวน  9700 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
ล าดับ
 
 

ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ สาธารณูปโภค 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เงินรางวัลการแข่งขันทักษะ 

- การแข่งขันจรวดขวดน้ า 
    - การจัดแสดงนทิรรศการ    

 การแสดงทางวิทยาศาสตร ์

    -  การประกวดชุดแฟนซีรี 

 ไซเคิล 
 
 
 
 
 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายการ 
 
 
 
 
 

 
600 

 
 
 

1,800 
 
 

  

 
1,800 
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ล าดับ 
 
 

 
 

ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ค่าของรางวัลการแข่งขัน
ทักษะ 

 -  การแข่งขันวาดภาพ   
 ระบายสี 
    - การแข่งขันคณิตคิดเลข   
 เร็ว 

- การแข่งขันโยนไข่ตกไม่   
 แตก 

- การแข่งขันตอบปัญหา    
ทาง วิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ 

 
 

4 รายการ 500 2,000    2,000  

3 
 
 
 
 
 

ค่าวัสดุจัดนิทรรศการ และ 
 สถานที ่
 
 
 
 

10 หน่วย 600 6000    6500  

รวม 9,800    9,800  

หมายเหตุ  ขอใช้งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

     1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 
     2. นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จาก
แหล่งเรียนรู้จริงโดยท าให้เกิดการคิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น 
     3. นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง จากสถาบัน และ
หน่วยงานที่ส่งเสริมความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
     4. นักเรียนมีโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่
กว้างไกลและมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1. สังเกต 
2. ประเมินความ   
พึงพอใจ 
 
 

1. แบบสังเกต  
2. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
7.1 นักเรียนเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นความส าคัญ และรักการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
7.2 นักเรียนเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง และประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้   
 
 
     ลงชื่ อ  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ผู้ เ สนอโครงการ                 
         
                      (นางสาวอุมาพร  แข่งขัน)             
                                                      หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                  
 
         ลงชื่อ .......  .............................. ผู้เสนอโครงการ          
                           (นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน)           
            หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์   

         ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ             
                         (นายประสิทธิ์  มายูร)             
                                                   รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล   
 

       ลงชื่อ ........................................... ผู้อนุมัติโครงการ      
                             (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
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โครงการ   กีฬาสีภายใน 

กลุ่มงาน    บริหารงานวิชาการ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพสนองกลยุทธ์การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

หน่วยงานที่รับผิด   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ     นายนิยม  ศรีนุกูล 

ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2565 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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1.หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการจัดการศึกษาของปวงชนที่รัฐมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คนและพัฒนาประเทศชาติ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  จึงจ าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาคน  เยาวชนของชาติให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  ว่า
โรงเรียนสามารถผลิตผู้จบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  เจตคติ  ค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ  
ตลอดจนถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตรและความคาดหวังของสังคม  
ตลอดจนแสดงความมั่นใจได้ว่า  ปัจจัยและกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  เป็น
มาตรฐานเดียวกันกับสากล   

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จัดกิจกรรมด้านกีฬาเพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง
กีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ กีฬาสีภายใน การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ การแข่งขัน
กีฬาปริชาติ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เพ่ือให้นักเรียนได้มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง พัฒนาสติปัญญา มีความรู้ อารมณ์ สังคม อยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุข รู้แพ้  รู้ชนะ  
รู้อภัย  ใส่ใจต่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้สามารถ
พัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ  สู่ความเป็นเลิศในระดับสูงต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1  เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจของนักเรียนให้มีความแข็งแรงทุกคน  
 2.2  เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอื่น 
 2.3  เพื่อสร้างความสามัคคี และมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

 

3. เป้าหมายผลลัพธ์ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา   
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีทักษะการเล่นกีฬาตามความถนัดและสนใจ 
  3.2.2 นักเรียนปฏิบัติตามกติกาของการเล่นกีฬา การเชียร์กีฬา มีน้ าใจนักกีฬา 
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4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1.1 จัดท าโครงการน าเสนอต่อผู้บริหาร 11 พ.ย.65 - - นายนิยม 

1.2 ประชุมครูทุกคนเพ่ือสร้างความเข้าใจและ

แนวทางการจัดกิจกรรม 

13 พ.ย.65 - ห้องโสตฯ นายนิยม 

1.3 จัดท าค าสั่งด าเนินงาน 15 พ.ย. 65 - - นายนิยม 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     

   2.1 จัดท าตารางกิจกรรม 18-22 พ.ย. 65 - ห้องโสตฯ นายนิยม 

2.2 ด าเนินการแข่งขัน 25-29 พ.ย. 65 32,500 สนามกีฬา นายนิยม 

3. ขั้นติดตาม(C)     

3.1 ติดตามตรวจสอบร้อยละนักเรียนที่ได้ได้

คัดเป็นตัวแทนกีฬาแต่ละประเภท 

28-29 พ.ย. 65 

 

- - นายนิยม 

 

3.2 ติดตามตรวจสอบร้อยละกีฬาที่ผ่านเกณฑ์

ที่ก าหนด 

28-29 พ.ย. 65 - - นายนิยม 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     

 4.1 สอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียน 

ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการที่โรงเรียน 

ได้ด าเนินการ 

28-29 พ.ย.65 - - นายนิยม 

    4.2 ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมิน

โครงการ 

25-29 พ.ย. 65 - - นายนิยม 

 

    4.3 สรุปรูปเล่ม รายงานผลการด าเนินงาน

โครงการ 

2-3 ธ.ค. 65 - - นายนิยม 
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5. งบประมาณที่ใช้ 

 เงินงบประมาณ  จ านวน  32,500   บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 

 

ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ สาธารณูปโภค 

1 ค่าเหรียญรางวัล/รางวัล 2 สี 5,000 

 

10,000 

 

- - 10,000 

 

- - 

2 
ค่าอาหารกลางวันนักเรียน  

จ านวน 195 คน 

 

2 มื้อ 50 19,500 - - 19,500 - - 

3 ค่าปูายกีฬา/ค่าธง 6 ปูาย 500 3,000 - - - 3,000 - 

           

รวม 32,500 - - 29,500 3,000 - 
หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

       1  นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
กีฬา   
       2. นักเรียนมีทักษะการเล่นกีฬาตามความถนัด
และสนใจ 
      3. นักเรียนปฏิบัติตามกติกาของการเล่นกีฬา 
การเชียร์กีฬา มีน้ าใจนักกีฬา 
 

 

 

1. สังเกต 
2. สอบถาม 

 

1. แบบสังเกต  
2. แบบสอบถาม 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    
 7.1 นักเรียนเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 

7.2 นักเรียนเกิดการพัฒนา ทางด้านกีฬามาปฏิบัติจริงในการแข่งขันกีฬาทั้งยัง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา เป็นส าคัญ  

7.3 ได้ตัวนักกีฬาของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับสูงขึ้นต่อไป 
7.4  นักเรียนครูมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม และอยู่ 

ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

  ลงชื่อ...........  ................................ ผู้เสนอโครงการ 
                                                      (นายนิยม ศรีนุกูล) 
                                                          ครู คศ.3 
 
          ลงชื่อ ............................................. ผู้เห็นชอบโครงการ             
                           (นายประสิทธิ์  มายูร)             
                                         รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล   
 

         ลงช่ือ .................................................... ผู้อนุมตัิโครงการ      
                     (นายสุวฒัน์  อินทวงศ์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
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โครงการ ความเป็นเลิศทางกีฬา 

กลุ่มงาน     บริหารงานวิชาการ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
                       วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพสนองกลยุทธ์การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

หน่วยงานที่รับผิด   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ     นายนิยม  ศรีนุกูล 

ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา  2565 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการจัดการศึกษาของปวงชนที่รัฐมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คนและพัฒนาประเทศชาติ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  จึงจ าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาคน  เยาวชนของชาติให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  ว่า
โรงเรียนสามารถผลิตผู้จบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  เจตคติ  ค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ  
ตลอดจนถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตรและความคาดหวังของสังคม  
ตลอดจนแสดงความมั่นใจได้ว่า  ปัจจัยและกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  เป็น
มาตรฐานเดียวกันกับสากล   

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จัดกิจกรรมด้านกีฬาเพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง
กีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ กีฬาสีภายใน การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ การแข่งขัน
กีฬาปริชาติ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง พัฒนาสติปัญญา มีความรู้ อารมณ์ สังคม อยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุข รู้แพ้  รู้ชนะ  
รู้อภัย  ใส่ใจต่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้สามารถ
พัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ  สู่ความเป็นเลิศในระดับสูงต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนออกก าลังกาย มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางกีฬา กรีฑา ในวงกว้างออกไป 
 2.3  เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ทางด้านสังคมกว้างออกไปจากโรงเรียนของตนเอง 
 2.4  เพ่ือสนับสนุนนโยบายการสร้างนักกีฬา กรีฑา ที่มีความสามารถดีเด่นให้กับโรงเรียน 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
   3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา กรีฑา สามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับที่สูงขึ้นไปได้ 
   3.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีความสนใจออกก าลังกายและออกก าลังกายอย่างถูกวิธี 

3.2  ด้านคุณภาพ (Quality)  
   3.2.1 นักเรียนที่เป็นนักกีฬามีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น 
   3.2.2 นักเรยีนมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี  มีคุณธรรมและจริยธรรม จากการฝึกกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 

 3.2.3 นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
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4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1.1 จัดท าโครงการน าเสนอต่อผู้บริหาร มิ.ย. 65 - - นายนิยม 

1.2 ประชุมครูทุกคนเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
แนวทางการจัดกิจกรรม 

ก.ค.65 - ห้องโสตฯ นายนิยม 

1.3 จัดท าค าสั่งด าเนินงาน ส.ค. 65 - - นายนิยม 
2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
   2.1 จัดท าตารางกิจกรรม ก.ย. 65 - ห้องโสตฯ นายนิยม 

2.2 ด าเนินการแข่งขัน 
 - กีฬาสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
 - กีฬาปาริชาติเกมส์  
- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
- กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 

พ.ย. 65– ก.พ. 
66 

25,000 สนามกีฬา นายนิยม 

3. ขั้นติดตาม(C)     
3.1 ติดตามตรวจสอบร้อยละนักเรียนที่ได้ได้

คัดเป็นตัวแทนกีฬาแต่ละประเภท 
ก.พ. 66 - - นายนิยม 

 
3.2 ติดตามตรวจสอบร้อยละกีฬาที่ผ่านเกณฑ์

ที่ก าหนด 
ก.พ. 66 - - นายนิยม 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
 4.1 สอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียน 

ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการที่โรงเรียน 
ได้ด าเนินการ 

มี.ค. 66 - - นายนิยม 

    4.2 ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมิน
โครงการ 

มี.ค. 66 - - นายนิยม 
 

    4.3 สรุปรูปเล่ม รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

มี.ค. 66 - - นายนิยม 
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5. งบประมาณที่ใช้ 

 เงินงบประมาณ  จ านวน  25,000   บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 

 

ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ สาธารณูปโภค 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 3 ครั้ง - 7,000 

 

- - 7,000 

 

- - 

2 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3 ครั้ง - 7,000 - - 7,000 - - 

3 ค่าพาหนะ 3 ครั้ง - 5,000 - - 5,000 - - 

4 ค่าชุดนักกีฬา/ค่าอุปกรณ์การ

ฝึกซ้อมกีฬา 

- - - 6,000 - - - 6,000 - 

           

รวม 25,000 - - 19,000 6,000 - 
หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

    1. นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านกีฬา กรีฑา สามารถเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับท่ีสูงขึ้นไปได้ 
    2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความสนใจออกก าลังกาย
และออกก าลังกายอย่างถูกวิธี 
 
 

1. ประเมิน 
2. สอบถาม 

 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถาม 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการออกก าลังกายด้านเชิงกีฬา 
7.2. นักเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
7.3. นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาที่ดี  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพกฎกติกา 
7.4. นักเรียนกล้าแสดงออกด้านการกีฬา สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆได้ 

 
 

 ลงชื่อ..............  ............................. ผู้เสนอโครงการ 
                                                      (นายนิยม ศรีนุกูล) 
                                                          ครู คศ.3 
 
          ลงชื่อ ............................................. ผู้เห็นชอบโครงการ             
                           (นายประสิทธิ์  มายูร)             
                                         รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล   
 

         ลงชื่อ .................................................... ผู้อนุมัติโครงการ      
                       (นายสุวัตน์ อินทวงศ์) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
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โครงการ   แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

กลุ่มงาน   บริหารงานวิชาการ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1. 1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 1. 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3. 1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ     นายกิตตินันท์ นามสูงเนิน 

ลักษณะโครงการ   ใหม่   ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

สถานที่ด าเนินการ  แปลงเกษตรโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

1.หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ  ถือเป็นภารกิจหลักที่โรงเรียนจะต้องด าเนินการ   เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักการที่ส าคัญในแนวการจัดการศึกษา  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และหลักการของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ที่ระบุว่า “ ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด ” 

จากการประเมินผลในช่วงที่ผ่านมาพบว่า  การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนไม่อาจสนองตอบต่อ
ความต้องการของผู้เรียน และชุมชน   เนื่องจากในการพัฒนาผู้เรียนต้องใช้กระบวนการที่หลากหลาย  สามารถ
ตอบสนองความต้องการ  และความแตกต่างของผู้เรียนได้  จึงจ าเป็นที่จะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ให้สอดคล้องสัมพันธ์กันทุกระดับ   เมื่อประเมินในด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษางานอาชีพพบว่า  
ปัจจุบันยางพารา ปาล์มน้ ามัน  การเลี้ยงกบ  การเลี้ยงปลา เพาะเห็ด  การท าผักสวนครัว และการเกษตรใน
ด้านต่างๆ  สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร เป็นอย่างมากและในภาวะปัจจุบันน้ ามันซึ่งมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ 
การปลูกพืชพลังงานทดแทนก็เป็นทางเลือกหนึ่ง  แต่พบว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพารา  การปลูก
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ปาล์มน้ ามัน  และการเลี้ยงสัตว์ ของนักเรียนยังน้อยเกินไปที่จะน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง  เพ่ือให้นักเรียนและ
บุคลากรได้มีความรู้ในด้านต่างๆที่ครอบคลุม ตั้งแต่ การปลูก การบ ารุงรักษา  ไปจนถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน  โรงเรียนจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1.  เพ่ือสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและการงานอาชีพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
                 2.2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เกิดทักษะในการปลูกและการดูแลรักษา 
                 2.3. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถน าองค์ความรู้เกี่ยวกับยางพารา ปาล์มน้ ามัน  
การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา การเพาะเห็ด การปลูกผักสวนครัว  เป็นการปฏิบัติจริงและน าไปใช้ได้จริง 
                 2.4. เพ่ือเป็นการต่อยอดด้านองค์ความรู้ของนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป 
                 2.5. เพ่ือสร้างพ้ืนฐานการอยู่อย่างพอเพียง สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  
3. เป้าหมาย   

3.1  ด้านปริมาณ (Quantity) 
- นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  จ านวน  195 คน  ครู  14  คน  มีความรู้ 

เรื่องการปลูกและการดูแล  บ ารุงรักษาและการเก็บผลผลิต รวมทั้งน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3.2  ด้านคุณภาพ (Quality) 
    1)  นักเรียนมีความรู้เรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ตลอดจนกระบวนการดูแลบ ารุงรักษา
จากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดให้ 
                2)  นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เกิดทักษะในการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1.1 เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

ก.ค.65  ร.ร.ประชา
นิมิตฯ 

ครูกลุ่มสาระการงาน
อาชีพทุกคน 

1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ก.ค.65  ร.ร.ประชา
นิมิตฯ 

ครู ก ลุ่ ม ส า ร ะก า ร ง า น
อาชีพทุกคน 

1.3 จัดซื้อวัสดุ  ก.ค.65   งานพัสดุ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2.  ขั้นด าเนินการ(D)     

2.1  - เลี้ยงกบ ปลาดุก  ไก่ไข่/ 
ดูแล 

ก.ค.65 
- มี.ค.66 

16,000 ร.ร.ประชา
นิมิตฯ 

ครูที่ได้รับมอบหมายตาม
ค าสั่ง 

     2.2 เก็บผลผลิต 
 

ก.ค.65 
- มี.ค.66 

 ร.ร.ประชา
นิมิตฯ 

ครูที่ได้รับมอบหมายตาม
ค าสั่ง 

3. ขั้นติดตาม(C)     
    3.1 ตรวจสอนเพื่อดูแลรักษา ก.ค.65 

-มี.ค. 66 
 ร.ร.ประชา

นิมิตฯ 
ครู ก ลุ่ ม ส า ร ะก า ร ง า น
อาชีพทุกคน 

3.2 ประเมินความก้าวหน้าของ
โครงการ 

ก.ค.65 
-มี.ค. 66 

 ร.ร.ประชา
นิมิตฯ 

ผู้บริหาร 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
    4.1 ประเมินผลรายกิจกรรม มี.ค. 66   ครูที่ได้รับมอบหมายตาม

ค าสั่ง 
    4.2 สรุปและรายงานผล มี.ค. 66   ครูกลุ่มสาระการงาน 

5. งบประมาณที่ใช้  
 ใช้เงินงบประมาณด าเนินการ  จ านวน   16,000  บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธารณู
ปโภค 

1 พันธุ์ปลาดุก 800 ตัว 2 1,600 - - - 1,600 - 
2 พันธุ์กบ 700 ตัว 2 1,400 - - - 1,400 - 
3 อาหารปลา/กบ 

 
 
 

10 กระสอบ 450 4,500 - - - 4,500 - 
4 ซื้อไก่ไข่ 10 ตัว 200 2,000 - - - 2,000 - 
5 ซื้ออุปกรณ์เลี้ยงไก่ 1 ชุด 1,800 1,800 - - - 1,800 - 
6 อาหารไก่  6 กระสอบ 450 2,700 - - - 2,700 - 
7 มุ้งไนลอนเขียว 2 ม้วน 500 1,000 - - - 1,000 - 
8 ตาข่ายอวน สีเขียว 1 ม้วน 500 500 - - - 500 - 
9 พลาสติกด ารองบ่อ 1 ม้วน 500 500 - - - 500 - 

รวม 16,000 - - - 16,000 - 
 หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  
       1.จ านวนแหล่งเรียนรู้ตามเปูาหมายที่ได้รับการพัฒนา 
       2. จ านวนผู้ที่เข้ารับการเรียนรู้ 
ผลลัพธ์  
       1.ร้อยละของผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 
เกิดทักษะในการปลูกและการดูแลรักษาพืชและสัตว์ 
       2.สร้างพ้ืนฐานการอยู่อย่างพอเพียง สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้  

1. สังเกต 
2. ประเมินความ 
ก้าวหน้า 
3. สอบถาม 
 

1. แบบสังเกต 
2.แบบประเมินความ 
ก้าวหน้าโครงการ  
3. แบบสอบถาม 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 7.1  แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและการงานอาชีพ  ได้แก่    การเลี้ยงปลาดุกการเลี้ยงกบ  การเลี้ยง
ไก่ไข่ และการเกษตรในด้านต่างๆ ได้รับการสร้างและพัฒนา   ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน   
 7.2  ครูนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนได้ความรู้และทักษะชีวิตจากกิจกรรมในโครงการนี้ 
 7.3  บุคลากรและนักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ได้ 
 

   ลงชื่อ...............  ........................................ ผู้เสนอโครงการ 
 ( นายกิตตินันท์   นามสูงเนิน ) 

                                                       พนักงานราชการ 

                 ลงชื่อ..................................................... ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                                    (นายประสิทธิ์  มายูร) 
                                         รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
        ลงชื่อ………………………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ ทายาทหม่อนไหมใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลุ่มงาน วิชาการ    

สนองมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
                       วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอุมาพร   แข่งขัน  

ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
1.  หลักการและเหตุผล   

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกุล  เป็นโรงเรียนในเครือข่ายจัดกิจกรรมหม่อนไหม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2552  และร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ  กับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ หนองคาย มาโดยตลอด 

โครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนเป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา  ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 22  มีนาคม 
2559 ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เขต 2   จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการซึ่งโรงเรียนได้เข้าร่วมสัมมนา  และ จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับ สนุ น 
นักเรียน  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เห็นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้ใน
การประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต  

 
2.  วัตถุประสงค์   

1.1  เพื่อน าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์          
ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ หนองคาย  หรือ ศูนย์ อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

1.2  จัดค่ายฝึกประสบการณ์นักเรียนทายาทหม่อนไหม 
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1.3  เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้เรียน 
3. เป้าหมาย   
 3.1  ด้านปริมาณ(Quantity)  
  3.1.1  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่อง
หม่อนไหมเป็นอย่างดี 

 3.1.2  ครูและบุคลากรความรู้และความเข้าใจ เรื่องหม่อนไหม  สามารถถ่ายทอดและสร้าง
ความตระหนักให้กับผู้สนใจได้เป็นอย่างดี 

3.2  ด้านคุณภาพ(Quality) 
  นักเรียน ครูและบุคลากรมีความรู้และความเข้าใจ เรื่องหม่อนไหม  สามารถถ่ายทอดและ
สร้างความตระหนักให้กับผู้สนใจได้เป็นอย่างดี และเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้เรียน 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รัดชอบ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

     1.1ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่  

เกี่ยวข้องกับโครงการ 

มี.ค.65 - - น.ส. อุมาพร  แข่งขัน 

    1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการในปีที่

ผ่านมา 

มี.ค.65 - - น.ส. อุมาพร  แข่งขัน 

    1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้

ในการพัฒนาโครงการ 

มี.ค.65 - - น.ส. อุมาพร  แข่งขัน 

    1.4 จัดท าโครงการน าเสนอต่อผู้บริหาร พ.ค.65 - - น.ส. อุมาพร  แข่งขัน 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     

    2.1 ศึกษา ดูงาน เรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้

ตามความเหมาะสม เช่น ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม

พระเกียรติ ฯ หนองคาย 

พ.ค. 65 –  

ก.พ. 66 

3,000  น.ส. อุมาพร  แข่งขัน   

   2.2  กิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  พ.ค. 65 –  

ก.พ. 66 

3,000  น.ส. อุมาพร  แข่งขัน   

   2.3  กิจกรรมท าผลิตภัณฑ์จากไหม พ.ค. 65 –  

ก.พ. 66 

5,000  น.ส. อุมาพร  แข่งขัน   

   2.4 เข้าร่วมประกวดแข่งขันการสาวไหม พ.ค. 65 –  4,000  น.ส. อุมาพร  แข่งขัน   
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

ระดับจังหวัด, ระดับภาค , ระดับประเทศ ก.พ. 66 

3. ขั้นติดตาม(C)     

   3.1 ติดตามตรวจสอบนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรม 

มี.ค.  65 - - คณะครูทุกคน 

   3.2 ติดตามตรวจสอบร้อยละ ที่ผ่านเกณฑ์

ที่ก าหนด  

มี.ค.  65 - - น.ส. อุมาพร  แข่งขัน 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     

    4.1 ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบ

ประเมินโครงการ 

4.2 สรุปรูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค.  65 - - น.ส. อุมาพร  แข่งขัน 

5. งบประมาณที่ใช้  
    เงินงบประมาณจ านวน   20,000   บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
สาธารณูป

โภค 
1 ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 3,000 3,000 - - 3,000 - - 
2 กิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 1 ชุด 6,000 6,000 - - - 6,000 - 
3 ผลิตภณัฑ์จากไหม 1 ชุด 6,000 6,000 - - - 6,000 - 
4 การแข่งขันประกวดสาวไหม 1 ครั้ง 5,000 5,000  - 5,000 - - 

รวม 20,000 - - 8,000 12,000 - 
หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิัตกิารโรงเรยีนประชานิมติพิทยานุกลู ประจ าปีการศกึษา 2565 
 

108 

 

6.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

2. รางวัลผลการประกวดแข่งขันสาวไหม 

ประเมินผลการจัดการ

เรียนรู้ 

แบบประเมินการ

จัดการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์ 

   1. นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ    

ดีเยี่ยม 

   2. ครู นักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน

ตามโครงการในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 

 

 

สอบถามความพึงพอใจ 

 

 

 

แบบสอบถามความพึง

พอใจ 

 

7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  คณะครู นักเรียน ได้ไปเรียนรู้ศึกษาดูงาน 
7.2  นักเรียนมีความรู้และน าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต 
7.3  โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  
 

 

   ลงชื่อ......................  ................................. ผู้เสนอโครงการ 
 ( นางสาวอุมาพร  แข่งขัน) 

                                                           ครู คศ.3 

                 ลงชื่อ..................................................... ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                                    (นายประสิทธิ์  มายูร) 
                                         รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
        ลงชื่อ………………………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

แผนงาน วิชาการ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   2)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
   3)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ     นายสุทธิชัย  โคตาแสง 

ลักษณะโครงการ       ใหม่    ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีการศึกษา 2565 (เดือนที่มีวันส าคัญ)  

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วย งานบริหารวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งได้แก่  วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา   ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้เล็งเห็นว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่เยาวชนคนไทยทุกคนควรตระหนักถึง
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต อันจะส่งผลให้คนไทยในสั งคมเกิด
ศรัทธาและพัฒนาตนเองอันจะน าไปสู่ความสุขในสังคมเกิดศรัทธาและพัฒนาตนเองอันจะน าไปสู่ความสุขใน
สังคมต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1.1 เพ่ือเป็นการสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา 
  2.1.2 เพ่ือให้รู้ถึงประวัติความเป็นมาและความส าคัญของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
  2.1.3 เพ่ือให้น าหลักธรรมไปขัดเกลาจิตใจของนักเรียนให้อยู่ในหลักธรรมอันดีงามและใช้ 
เป็นหลักในการด าเนินชีวิตตลอดไป  
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3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

 นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลได้เรียนรู้และตระหนักถึงความส าคัญของวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและได้ร่วมกันท าบุญรักษาศีลฟังธรรมเจริญภาวนา 

 
4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
งบประมา

ณ 
สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

    1.1 ประชุมปรึกษาหารือ พ.ค. 65 - รร.ประชานิมิตฯ คณะครูกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาฯ 

1.2 เสนอโครงการ พ.ค. 65 - รร.ประชานิมิตฯ ครูสุทธิชัย 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 65 - รร.ประชานิมิตฯ ครูสุทธิชัย 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
    2.1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

พ.ค. 65 - รร.ประชานิมิตฯ  คณะครูทุกคน 

2.2 ด าเนินงานตามกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา   

- กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ 

วันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันมาฆบูชา 

 
 

26 พ.ค. 65 
23 ก.ค. 65 

 
15 ก.พ. 65 

 
 

1,000 
3,000 

 
1,000 

วัดปุาท่าสะอาด  คณะครูทุกคน 

3. ขั้นติดตาม(C)     
3.1 ติดตามผลการจัดกิจกรรม  - รร.ประชานิมิตฯ  ครูสุทธิชัย 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
    4.1 คณะด าเนินงานประเมินผล

และสรุปผลการจัดกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 - รร.ประชานิมิตฯ  ครูสุทธิชัย 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ จ านวน   5,000   บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธาร 
ณูปโภค 

1 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
- สังฆทาน 

 
1 
 

 
ชุด 

 

 
1,000 

   
 

 
1,000 

 

2 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ 
วันเข้าพรรษา 
    - ต้นเทียนพรรษา 
  - สังฆทาน 

 
 
1 
1 
 

 
 

ต้น 
ชุด 

 
 

2,000 
1,000 

     
 
 

 
 

2,000 
1,000 

 

3 กิจกรรมวันมาฆบูชา    
สังฆทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 

 
ชุด 
 

 
1,000 

 

   
 

 
1,000 

 

 
 
 
 
 
 
 

รวม 5,000    5,000  

หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
     1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทย 
     2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
 
 

- การสังเกต 
-การประเมินความพึงพอใจ
ของการจัดกิจกรรม 
-ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

-แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจของการจัดกิจกรรม 
-แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนได้สืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา 
7.2 นักเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาและความส าคัญของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
7.3 นักเรียนรู้จักการน าหลักธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

           ลงชื่อ................  ..........................ผู้เสนอโครงการ          
                           (นายสุทธิชัย  โคตาแสง)  
                                                               ต าแหน่งครู คศ.3 
 

    ลงชื่อ ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 (  นายประสิทธิ์  มายูร  ) 
                   รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

    ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายสุวัตน์ อินทวงศ์) 

                              ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ     โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจ าปีการศึกษา 2565 

กลุ่มงาน   บริหารงานวิชาการ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
          1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
                         วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
          2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
          3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
          4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ

ทุกกลุ่มเปูาหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

หน่วยงานที่รับผิด   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว 

ลักษณะโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 17  พฤษภาคม  2565  ถึง  31  มีนาคม 2566 

สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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1.หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้จัดให้กิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่  ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีลักษณะเป็นกิจกรรมนักเรียน  ซึ่ง
ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง  โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  เพ่ือเป็นการจัดประสบการณ์จากการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพ่ือหาประสบการณ์ใหม่ๆจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับชีวิต
จริงเพ่ือให้ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมโดยจะเป็นผู้พัฒนาสังคมมากกว่าที่จะเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับสังคม รู้จัก
ใช้ชีวิตเรียนรู้ว่าเราเกิดมาเพ่ืออะไร  เกิดมาแล้วต้องท าอะไรเพื่อสังคมบ้าง  ท าอะไรเพ่ือพ่อแม่  ญาติพ่ีน้องและ
ท าอะไรเพื่อสังคมบ้าง  รู้จักการสร้างความสามัคคี  ความเสียสละ  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเป็นผู้มีวินัย  เพ่ือ
สนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีจิตส านึกในการท าอะไรเพ่ือให้ เป็นประโยชน์ต่อสังคม  มี
ศีลธรรม  มีจริยธรรม  มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาของสังคมและพัฒนา
สังคมเพ้ือก้าวสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่เพ่ิมเติมจากการเรียนในห้องเรียน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนไปใช้ในการ 

ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่ 

3. เป้าหมาย 
3.1เชิงปริมาณ 
นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก

สถานที่ ร้อยละ  90 
3.2 เชิงคุณภาพ    
นักเรียนสามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1.1ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ 

1-24 มี.ค.
65 

- - นางสาวนิภาพร 

1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา 1-24 มี.ค.
65 

- - นางสาวนิภาพร 

1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการ 

1-24 มี.ค.
65 

- - นางสาวนิภาพร 

1.4 จัดท าโครงการน าเสนอต่อผู้บริหาร 25 มี.ค.65 - - นางสาวนิภาพร 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
2.1 จัดท าโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่  ประจ าปีการศึกษา 2564 

   นางสาวนิภาพร 

2.2 วางแผนด าเนินการ  ก าหนดการ ก าหนดเวลา
ในการเดินทางไปทัศนศึกษา 

1-31 ก.ค.  
65 

   

2.3 ด าเนินการขออนุญาตฝุายบริหาร และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

1-31 ส.ค.  
65 

   

2.4 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 17-18 พ.ย. 
65 

39,910   

3. ขั้นติดตาม(C)     
3.1 ติดตามตรวจสอบนักเรียนเข้าร่วมโครงการ  - - ครูทุกคนที่ไป 

3.2 ติดตามตรวจสอบผลที่ได้จากโครงการ
นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้าง และน าไปใช้ประโยชน์
อย่างไรบ้าง 

 - - นางสาวนิภาพร 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
    4.1ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมิน
โครงการ 

5  ธ.ค. 64  - นางสาวนิภาพร 

    4.2สรุปรูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

15 ธ.ค. 64  - นางสาวนิภาพร 

5. งบประมาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณจ านวน    35,060    บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวน 

  
 

 หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
สาธาร          
ณูปโภค 

1  ค่าปูายทัศนศึกษา 1 ปูาย 1,000 1,000 - - - 1,000 - 

2 ค่าอาหารนักเรียน  195 คน 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 มื้อ 
 

50 9,750 
 

- - 9,750 
 

- - 
 
 
 
 
 
 

3 ค่าเบี้ยเลี้ยงคร ู 
 

1๕ คน 240 3,600 - - 3,600 - - 

4 ค่าพาหนะ 3  คัน 7,000 21,000 21,000 - - - - 
            

รวม 35,350 21,000 - 13,350 1,000 - 

หมายเหตุ  ขอใช้งบประมาณถัวจ่ายตามรายการ 
 
6. การประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
   นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ 

ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ 

 
แบบประเมินการ

จัดการเรียนรู้ 
ผลลัพธ์ 
   1. นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 
ดีเยี่ยม 
   2. ครู นักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ตามโครงการในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 

 
สอบถามความพึง

พอใจ 
 

 
แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่เพ่ิมเติมจากการเรียนในห้องเรียนนักเรียนสามารถน าความรู้
ประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข
นอกจากนี้ยังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

                                                 ลงชื่อ ...............  ....................... ผู้เสนอโครงการ                  
                         (นางสาวนิภาพร   แก่นท้าว)            
                             ครู คศ.1                             
           
          ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ        
                           (นายประสิทธิ์  มายูร)                                                
                 รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล                                

                               
                                           ลงชื่อ ........................................... ผู้อนุมัติโครงการ      
             (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์)     
            ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ     ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

กลุ่มงาน   บริหารงานวิชาการ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
                       วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

หน่วยงานที่รับผิด   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ     จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ 

ลักษณะโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 17  พฤษภาคม  2565  ถึง  31  มีนาคม 2566 

สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

1.หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้จัดให้กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดเป็น
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน  มีลักษณะเป็นกิจกรรมนักเรียน  ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง  โดยเน้นการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม  เพ่ือเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริงให้กับผู้เรียนและเป็นการฝึกให้ผู้เรียน  มีความ
อดทน  ความสามัคคี  ความเสียสละ  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเป็นผู้ มีวินัย  เพ่ือสนองนโยบายในการสร้าง
เยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์รวมของความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม   
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือมุ่งเน้นให้สถานศึกษาใช้กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี เพ่ือพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 2.2  เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดความตระหนักและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
 2.3  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านคุณธรรมแก่นักเรียนและโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
 2.4  เพ่ือจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง ตามหลักสูตรของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
  2.5  เพ่ือฝึกความอดทนและสร้างวินัยให้แก่นักเรียน รู้จักช่วยเหลือตนเองและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  2.6  เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของกิจกรรมลูกเสือ 
 
3. เป้าหมาย   

3.1 ด้านปริมาณ(Quantity) 
3.1.1 ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้เรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
3.1.2 ลูกเสือ เนตรนารี ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถของวิชาลูกเสือ-เนตรนารี  

นอกเหนือจากที่เรียนในชั้นเรียนปกติครบทุกคน  
3.2 ด้านคุณภาพ(Quality) 

3.2.1 ลูกเสือ – เนตรนารี ได้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  เป็นคนดี  
คนเก่ง และมีความสุข 

3.2.2 ลูกเสือ – เนตรนารี ได้ฝึกความอดทน อดกลั้น สามารถเอาตัวรอดได้ รวมทั้งน า
ประสบการณ์ต่างไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1.1ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ 

1-24 มี.ค.65 - - ครูจักราชัย 

1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา 1-24 มี.ค.65 - - ครูจักราชัย 

1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการ 

1-24 มี.ค.65 - - ครูจักราชัย 

1.4 จัดท าโครงการน าเสนอต่อผู้บริหาร 25 มี.ค.65 - - ครูจักราชัย 
2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
2.1 จัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ              ครูจักราชัย 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
เนตรนารี  
2.2  พิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามเนื่อง 1 ก.ค.65   ครูจักราชัย 
ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ     
2.3 พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พ.ย. 65    
2.4 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ม.ค.- ก.พ. 

66 

22,850  ผู้ก ากับทุกคน 

3. ขั้นติดตาม(C)     
3.1 ติดตามตรวจสอบนักเรียนเข้าร่วมพิธี  - - ผู้ก ากับทุกคน 

3.2 ติดตามตรวจสอบร้อยละลูกเสือ เนตรนารี ที่
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

 - - ผู้ก ากับทุกคน 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
    4.1ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมิน
โครงการ 

15 -31 มี.ค. 
66 

- - ครูจักราชัย 

    4.2สรุปรูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

15 -31 มี.ค. 
66 

 - ครูจักราชัย 

 
5. งบประมาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณจ านวน    22,850 บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลาก

ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ สาธารณูปโภค 
1 ค่าจ้างเหมาท าอาหารเข้าคา่ย 105 คน 120 12,600 - - 12,600 - - 

 
ส าหรับนักเรียน 

          จ านวน 2 วัน (60บาท/คน/วัน)          
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 105 คน 50 5,250   5,250   
 จ านวน 2 วัน (25บาท/คน/วัน)          
3 ค่าอุปกรณ/์วัสดุเข้าค่ายลูกเสือ 1 หน่วย 5,000 5,000    5,000  

รวม 22,850 - - 17,850 5,000 - 

หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
   1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมทุกกิจกรรม 
   2. นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
เยี่ยม 

ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ 

แบบประเมินการ
จัดการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์ 
ครู นักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตาม
โครงการในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 

 
 

สอบถามความพึง
พอใจ 

 

 
 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    
 7.1 ลูกเสือ-เนตรนารี น าความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 7.2 ลูกเสือ-เนตรนารี ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีเจตคติท่ีดีต่อกิจการลูกเสือ และประพฤติตน 
เป็นคนดี  คนเก่ง และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
    ลงชื่อ .....................  .............................. ผู้เสนอโครงการ 
                                                  ( จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ) 
                                                  คร ู/รับผิดชอบงานกิจการลูกเสือ 
 

              ลงชื่อ ..................................................เห็นชอบโครงการ 
                                                        ( นายประสิทธิ์  มายูร ) 
                                         รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

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

                                                        ( นายสุวัฒน์  อินทวงศ์ ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ เพ่ิมพูนทักษะความรู้เครื่องบินพลังยางสู่ความเป็นเลิศ 

กลุ่มงาน     กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   2)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญา 
ณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
   3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

หน่วยงานที่รับผิด     โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ       จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ  

ลักษณะโครงการ    ใหม ่   ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ      ปีการศึกษา 2565 

สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เล็งเห็นประโยชน์ของการนาเครื่องบินมาเป็นสื่อ  
และเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและให้ความส าคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ และการ
ออกแบบเทคโนโลยี การนาความรู้เกี่ยวกับหลักอากาศพลศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน มาบูรณาการกับสาระวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ศิลปะ และสาระวิชาอ่ืน ๆ อีกมากมายในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะ
และศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์อากาศยานให้ก้าวสู่สากลต่อไป การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. จะ
ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องบินและ
อากาศยานจาลอง ในลักษณะต่าง ๆ ที่จะนาไปแข่งขันและแสดงศักยภาพเด็กไทยในเวทีระดับประเทศ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูผู้สอน และนักเรียนที่สนใจได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเครื่อง

ร่อน เครื่องบินพลังยาง และอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ  
2. เพ่ือให้ครูผู้สอน และนักเรียนตระหนักเห็นความส าคัญของการนาสื่อเครื่องบินไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากลายได้อย่างมีคุณค่า  
3. เพ่ือพัฒนาทักษะ ความสามารถของครู นักเรียน ด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มาก

ยิ่งขึ้นด้วยความรู้ทางด้านอากาศยาน  
4. เพ่ือพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ ทัน

ต่อโลกเทคโนโลยียุคใหม่ในชีวิตประจาวันโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน  
  5. เพ่ือค้นหาเด็กท่ีมีความสามารถด้านอากาศยาน เพ่ือพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของสาขาอาชีพ
ด้านอากาศยานของประเทศต่อไป 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 จัดฝึกอบรมให้กับนักเรียนในชุมนุมเครื่องบินพลังยาง  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  จ านวน 10-15 
คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านอากาศยาน  ส่วนประกอบของเครื่องบินพลังยาง  สามารถประดิษฐ์
เครื่องบิน แก้ปัญหาด้านการบิน และน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่อไป 
 
4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1.1ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

ก.ค.65 - โรงเรียนประชานิมติ
พิทยานกุูล 

ครูจักราชัย ฯ 

1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการในปี
ที่ผ่านมา 

ก.ค.65 - โรงเรียนประชานิมติ
พิทยานุกูล 

ครูจักราชัย ฯ 

1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 

ก.ค.65 - โรงเรียนประชานิมติ
พิทยานุกูล 

ครูจักราชัย ฯ 

1.4จัดท าโครงการน าเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

 

ก.ค.65 - โรงเรียนประชานิมติ
พิทยานุกูล 

ครูจักราชัย ฯ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2.  ขั้นด าเนินการ(D)     

2.1 จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ท าเครื่องบินพลังยาง 

ก.ค.65   ครูจักราชัย ฯ 

2.2 จัดฝึกอบรมให้กับนักเรียนใน
ชุมนุมเครื่องบินลังยางของโรงเรียน 
ตามเนื้อหาสาระของชุมนุมที่ก าหนดไว้ 

ก.ค.-ก.ย.65  อาคารเรียน ข ครูจักราชัย ฯ 

3. ขั้นติดตาม(C)     
3.1 ติดตามตรวจสอบร้อยละ

นักเรียนในชุมนุมท่ีได้รับการฝึกอบรม 
ต.ค.65 - โรงเรียนประชานิมติ

พิทยานุกูล 
ครูจักราชัย ฯ 

3.2 ติดตามตรวจสอบร้อยละ
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

พ.ย.65 
 

- โรงเรียนประชานิมติ
พิทยานุกูล 

ครูจักราชัย ฯ 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
 4.1 สอบถามความพึงพอใจของ 

นักเรียนในชุมนุมท่ีได้รับการฝึกอบรม
เมื่อสิ้นสุดโครงการโดยใช้แบบสอบถาม 

พ.ย.65 
 

- โรงเรียนประชานิมติ
พิทยานุกูล 

ครจูักราชัย ฯ 

    4.2 ประเมินผลการฝึกอบรม
โครงการโดยใช้เกณฑ์การประเมินใน
แบบประเมินผลของชุมนุมเครื่องบิน
พลังยาง 

พ.ย.65 
 

- โรงเรียนประชานิมติ
พิทยานุกูล 

ครูจักราชัย ฯ 

    4.3 สรุปรูปเล่มรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

ธ.ค.65 - โรงเรียนประชานิมติ
พิทยานุกูล 

ครูจักราชัย ฯ 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ    จ านวน   5,300   บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ สาธารณูปโภค 
 จัดซ้ืออุปกรณ์ท าเคร่ืองบิน 

 
         

1 ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ยาว 60 ซม. 2 อัน 120 240 - - - 240 - 
2 คีมปากจิ้งจกขนาดเล็ก 2 อัน 100 200 - - - 200 - 
3 ปากคีบ 2 อัน 100 200 - - - 200 - 
4 แผ่นรองตัดขนาด 600x450 มม. 1 อัน 450 450 - - - 450 - 
5 ใบพัดญี่ปุุนสีฟูา 7  นิ้ว 4 อัน 250 1,000 - - - 1,000 - 
6 กาวหลอด UHU สีเหลือง/เขียว 5 แท่ง 80 400 - - - 400 - 
7 โฟมอัด ขนาด 3  มม. 10 แผ่น 60 600 - - - 600 - 
8 กาวร้อน 10 อัน 25 250 - - - 250 - 
9 มีดคัทเตอร ์ 10 อัน 40 400 - - - 400 - 
10 เทปกาว OPP 1 อัน 60 60 - - - 60 - 
11 แผ่นไม้บาสวู้ด ขนาด 3x24 มม. 5 แผ่น 80 400 - - - 400 - 
12 ที่หมุนยาง 5 อัน 900 900 - - - 900 - 
13 ยางรัดวงใหญ ่ 1 ถุง 200 200 - - - 200 - 

รวม 5,300 - - - 5,300 - 

หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 
สามารถสร้างเครื่องบินพลังยาง  ปรับแต่ง 
และท าการบินได้ 
 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

การทดสอบบิน 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

สังเกตุการท าเครื่องบิน
และการปรับแต่ง จน

เครื่องบินปรับและบินได้ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ทักษะเบื้องต้นและองค์ความรู้พ้ืนฐานของการประกอบเครื่องบิน คือ  

1) ทักษะในการใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐาน  
2) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องบิน  
3) ทักษะในการอ่านแบบแปลนและมาตราส่วนการวัด  
4) ทักษะความรู้ด้านอากาศพลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หลักการบินเบื้องต้น  
5) ทักษะการบังคับทิศทางของเครื่องบิน  

7.2 นักเรียนได้รับการปลูกฝังทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ  
1) การทางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ทางานร่วมกับคนอ่ืนได้ ตรงต่อเวลา มีระเบียบ วินัย 

อดทน มีสมาธิ  
2) มีความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบคู่แข่งขัน มีน้าใจนักกีฬา  

   3) ทักษะและการพัฒนาองค์ความรู้จากการประกอบเครื่องบิน  
 

                    ลงชื่อ....................  ................................... ผู้เสนอโครงการ 
                 ( จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ) 

                ครูช านาญการ 

                          ลงชื่อ..................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 ( นายประสิทธิ์  มายูร ) 

                                                รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
                         ลงชื่อ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

                ( นายสุวัฒน์ อินทวงศ์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 

กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ 
                        ละระดับชั้น 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
                        และแก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุ่มเปูาหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานที่รับผิด  บริหารวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข 

ลักษณะโครงการ   ใหม่   ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ      ปกีารศึกษา 2565 

สถานที่ด าเนินการ        โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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1.หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนที่สมบูรณ์และสมดุลทั้ง
ด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถทั้งด้าน
วิชาการ วิชางานและวิชาชีพ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขพ่ึงตนเองได้ อยู่กับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 วิชาภาษาไทย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพ้ืนความรู้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนการ
ส่งเสริมความสามารถทางภาษาไทยของผู้เรียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน การส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านการใช้ภาษาและการ
แสดงออกให้ถูกต้องเหมาะสมทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยครูจะต้องจัดเตรียมสื่อการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเนื้อหาวิชา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูมีสื่อและนวัตกรรมส าหรับใช้ประกอบการสอนอย่างพอเพียง 
 2.2 เพ่ือให้ครูสร้างสื่อเพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
  
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  

 3.1.1. นักเรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 3.1.2. ครูมีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการสอนอย่างพอเพียง 

 3.2  ด้านคุณภาพ  
  3.2.1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยดีขึ้น 
  3.2.2.  ครูมีสื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและหลักสูตร 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน พฤษภาคม 
2565 

 
1.2 เขียนโครงการและเสนอโครงการเพ่ือ
อนุมัติ 
2.  ขั้นด าเนินการ(D)  
2.1 ประเมินนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ 

 
 



แผนปฏบิัตกิารโรงเรยีนประชานิมติพิทยานุกลู ประจ าปีการศกึษา 2565 
 

128 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2.2 จัดซื้ออุปกรณ์ ส าหรับสร้างสื่อการ
เรียนรู้ 

 
พฤษภาคม 

2565 
- 

มีนาคม  
2566 

 

 
 

3,515   

 

โรงเรียนประชานิมิต
พิทยานุกูล 
 

 
นางสาวอรทัย 
ธรรมนักสุข 
 

2.3 จัดท าสื่อการเรียนการสอน 

2.4 จัดท าแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย 

2.5 ซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ 
2.6 น าสื่อที่จัดท าไปใช้ในการเรียนการ
สอนรายวิชาภาษาไทย 
3. ขั้นติดตาม(C)  
3.1 ประเมินผลการจัดท าโครงการ มีนาคม 

2566 3.2 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)  
4.1  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการ

และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 
มีนาคม 
2566 

5. งบประมาณที่ใช้ 

   เงินงบประมาณจ านวน  3,515  บาท 

รายละเอยีดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 
 
  

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายรายจ่าย 
บุคลากร ด าเนินงาน 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ สาธารณูปโภค 

1  กระดาษ a4 80 แกรม 3 กล่อง 600 1,800 - - - 1,800 - 
2 กระดาษโปสเตอรส์ี หน้าเดยีว หนา 10 แผ่น 15 150 - - - 150 - 
3 เทปกาวสองหน้าบาง 1 นิ้ว 8 ม้วน 35 280 - - - 280 - 
4 กระดาษการ์ดสีขาว A4 150 แกรม 

 
3 รีม 160 480 - - - 480 - 

5 กระดาษโฟโต้ A4 150 แกรม   2 รีม 230 460 - - - 460 - 

7 คัตเตอร์ใหญ่ สแตนเลส 1 อัน 65 65 - - - 65 - 

8 กระดาษสติกกอร์ใส 8 แผ่น 35 280 - - - 280 - 

รวม 3,515   - - - 3,515   - 

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูมีสื่อและนวัตกรรมส าหรับใช้ประกอบการ
สอนอย่างพอเพียง 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 
 
 
 
  

-สังเกต 
-สอบถาม 
-รวมรวบสื่อ 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
แบบควบคุมทะเบียนสื่อการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
- แบบบันทึกคะแนนนักเรียน 
ปพ.5   

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1. ครูมีสื่อและนวัตกรรมส าหรับใช้ประกอบการสอนอย่างพอเพียง 
 7.2.  นักเรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
  

    ลงชื่อ ..........  .................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข)  
                                                             คร ู 

        ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                      (นายประสิทธิ์  มายูร)   
                                         รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
  
        ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์      
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ แนะแนวการศกึษาตอ่ 

กลุ่มงาน  บริหารวิชาการ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิด   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ       นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา 

ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2565 

สถานที่ด าเนินการ      โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
1.หลักการและเหตุผล 

จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพและมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
เพ่ือเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในด้านดังกล่าว  การจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ 
ความถนัดของผู้เรียน ซึ่งในการจัดศึกษาจะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่จะเป็น
ก าลังของชาติในอนาคต การพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้นั้นจะต้องเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพของบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาอันสังคมที่รุนแรงที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการขาดการศึกษาของ
เยาวชน ท าให้เกิดปัญหาสังคมตามมาด้วยนั้น คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว  ปัญหาการละเมิด
กฎหมาย ปัญหาการประพฤติผิดศีลธรรม และปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตทั้งสิ้น  เด็กและเยาวชนจะต้องได้รับการศึกษาขั้นต่ าคือภาคบังคับตามกฎหมาย นักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บางคนประสบปัญหาต่างๆ มากมายกับการเลือกศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา เนื่องยังขาดความเข้าใจในการที่จะศึกษาต่อ การได้รับแนะแนวและชี้แนะ
แนวทางเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทาให้นักเรียนได้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียในการเลือกศึกษาต่อในสถานศึกษา  จึงมี
ความจ าเป็นและส าคัญมากที่นักเรียน ดังนั้นการจัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 เพ่ือให้ความรู้แนะแนวทางการศึกษาต่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่น และเปูาหมายในชีวิตตามความ
ใฝุฝันรวมไปถึงการตระหนัก ถึงความส าคัญของการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังที่กล่าวมา
ข้างต้น คือ สาเหตุส าคัญที่ฝุายแนะแนว โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
สภาพปัญหา จึงได้เสนอโครงการแนะแนวศึกษาต่อขึ้นเพ่ือเป็นการเสนอแนะแนวทางเลือกในการศึกษาต่อ
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ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เลือกศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของ
ตนเอง ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของการศึกษาและสามารถค้นหาทางเลือกของตนเองได้ ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองด้านการศึกษาและการเลือกวางแผนในการดาเนินชีวิตในอนาคต  เพ่ือด าเนินการให้
บรรลุตามหลักการที่กล่าวมาและสนองตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  ทางฝุายงานแนะ
แนว ซ่ึงรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเพื่อสนองตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ในโครงการแนะแนวศึกษาต่อ  
 
2. วัตถุประสงค์  

 2.1 . เ พ่ือแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนประชานิมิต               
พิทยานุกูล  

2.2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้มีความสามารถในการตัดสินใจที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถ
ก าหนดเปูาหมายในชีวิตและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตได้ 

 
3. เป้าหมาย   

3.1  ด้านปริมาณ(Quantity) 
3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 2  ห้อง  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

จ านวน  1  ห้อง  
3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับการให้ค าแนะน า  ปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงขึ้น 
3.2 ด้านคุณภาพ(Quality) 

3.2.1 รับนักเรียนที่อยู่ใขเขตพ้ืนที่บริการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  

3.2.2 ผู้เรียนมีความรู้มีความสามารถในการตัดสินใจที่จะเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น สามารถ
ก าหนดเปูาหมายในชีวิตและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตได้ 
 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)    
  1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 
  1.2 เสนอโครงการ   
  1.3 เสนอค าสั่ง    

ม.ค. 66                
ม.ค. 66 
ม.ค. 66 

ห้องประชุม คณะครูทุกคน 
นางสาวกนกวรรณ   
ชาธรรมา 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)    
2.1 แนะแนวทางการศึกษาต่อของ
นักเรียนชั้น ม.3 การศึกษาต่อในสาย

ม.ค. 66 
-  มี.ค. 66 

ร.ร.ประชานิมิตฯ 
 

คณะครูทุกคน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
สามัญและสายอาชีพโดยบุคลากร
ภายในและบุคลากรภายนอก 
2.2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ
นักเรียนชั้น ม.6 โดยหน่วยงานจาก
ภายนอก และภายในสถานศึกษา 
2.3. ออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับการแนะ
แนวศึกษาต่อในสถานศึกษาภายนอก
ระดับ ชั้น ป. 6 เพ่ือศึกษาต่อ ม. 1 
และนักเรียนชั้น ม. 3 เพ่ือเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ร.ร. บ้านท่าสะอาด 
และร.ร.ประถมศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่บริการ 

 
 
 

3. ขั้นติดตาม(C)    
   3.1 ตรวจสอบการด าเนินการ         
        ตามค าสั่ง 
  3.2 ก ากับและติดตามงาน 
      ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ก.พ.- มี.ค. 66 ร.ร.ประชานิมิตฯ 
ร.ร. บ้านท่าสะอาด 
และร.ร.ประถมศึกษา 
ในเขตบริการ 

นางสาวกนกวรรณ   
ชาธรรมา 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)    
  4.1 สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
  4.2 สรุปประเมินผลกิจกรรม 
  4.3 สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร 

มี.ค. 66 
ร.ร.ประชานิมิตฯ 

 
นางสาวกนกวรรณ   
ชาธรรมา 

 
5. งบประมาณที่ใช้  

เงินงบประมาณ  จ านวน  2,800  บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ สาธารณูปโภค 
1 ค่ากระดาษ 5 รีม 110 550 - - - 550 - 
2 ค่าของที่ระลึก 5 ช้ิน 250 1,250 - - - 1,250 - 
3 ค่าปูาย 1 ปูาย 1,000 1,000 - - - 1,000 - 
           

รวม 2,800 - - - 2,800 - 

หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

     1. จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 2  ห้อง  
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  1  ห้อง  
      2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับการให้ค าแนะน า  ปรึกษา
และชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

สอบถาม 
ความพึงพอใจ 

 
 
 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

 
 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1 นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการเลือกศึกษาต่อตามถนัด ตามศักยภาพของแต่ละคน 
    7.2 จ านวนนักเรียนมีปริมาณเพ่ิมข้ึนในการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย 
 
                                      ลงชื่อ...............  ..........................ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา)                
                                                        ครอัูตราจ้าง     

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

         (นายประสิทธิ์ มายูร) 
  รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

 
        ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ ปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบัน นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจ าปีการศึกษา 2565 

กลุ่มงาน   บริหารงานวิชาการ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
   2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
   3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    4) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   2)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
   3)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเปูาหมาย 

2. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
   1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนกาคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.  มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 

หน่วยงานที่รับผิด   บริหารงานวิชาการ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ           นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 

ระยะเวลาด าเนินงาน     มีนาคม  พ.ศ. 2566 
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1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในทุกๆ ปีการศึกษาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ได้ผลิต
นักเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และชั้นม.6  ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน  ซึ่งจะต้องส าเร็จการศึกษา
และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 โรงเรียนจึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศอ าลาสถาบันให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตร และได้จัดเป็นแนวปฏิบัติ
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตร การจัดโครงการได้มี
กิจกรรมซึ่งท าให้นักเรียนกับนักเรียน ครูกับนักเรียนได้ประสานสัมพันธ์ที่ดี และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์
เป็นมิตรไมตรีต่อกัน  และผูกพันต่อสถาบันมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน 
2.2  เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
2.3  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
2.4  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน 
2.5  เพ่ือให้นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
2.6  เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ส าเร็จการศึกษา 
          ประจ าปีการศึกษา 2565  จ านวน  58  คน 
3.1.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 4 และ 5 เข้าร่วมกิจกรรม 
3.1.3  ครูและบุคลากรโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จ านวน  17  คน 
3.1.4  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1   นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
           ของตน 
3.2.2 นักเรียนมีขวัญและกาลังใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
3.2.3    นักเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป 
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4. ปฏิทินปฏิบัติงาน ( ระบุวัน เดือน ปีที่ชัดเจนเพื่อใช้ท าปฏิทินปฏิบัติงาน ) 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

    1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 28  ก.พ. 66 - รร.ประชานิมิตฯ วิชาการ 

1.2 เสนอโครงการ 2  มี.ค. 66 - รร.ประชานิมิตฯ ครูอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 2  มี.ค. 66 - รร.ประชานิมิตฯ ครูอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     

    2.1 ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

6  มี.ค. 66 - รร.ประชานิมิตฯ  คณะครูทุกคน 

    2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ  13-17  มี.ค. 66 - รร.ประชานิมิตฯ  คณะครูทุกคน 

2.3 ด าเนินงานตามโครงการ  

 

24 มี.ค. 66 

 

22,325 รร.ประชานิมิตฯ  คณะครูทุกคน 

3. ขั้นติดตาม(C)     

3.1 ติดตามผลการจัดกิจกรรม 24 มี.ค. 66 

 

- รร.ประชานิมิตฯ  วิชาการ 

ครูอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     

    4.1 คณะด าเนินงานประเมินผล

การจัดกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

28 มี.ค. 66 - รร.ประชานิมิตฯ  วิชาการ 

ครูอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 

    4.2 สรุปผลการด าเนินงาน 

รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

28 มี.ค. 66 - รร.ประชานิมิตฯ  วิชาการ 

ครูอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ 
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5. งบประมาณ จ านวน  22,325 บาท ดังนี้ 
 
ที ่ รายการ จ านวน

ต่อหน่วย 
ราคาต่อ
หน่วยต่อ
วัน/คน 

งบประมาณ
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่า 
จ้าง 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ สาธารณูปโ
ภค 

1 อาหารว่างและเครื่องดืม่ 
1 มื้อจ านวน 137 คน 
คนละ 25 บาท 

137 25 3,425 - - 3,425 - - 

2 อาหารกลางวัน 1 มื้อ 
ส าหรับนักเรียนช้ัน ม.3 
และ ม.6 จ านวน 58 คน 
คนละ 50 บาท 

58 50 2,900 -  2,900 - - 

3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง
เวทีและสถานท่ี 

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

4 ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดซุ้ม - - 6,000 - - - 6,000 - 
รวม 22,325   6,325 16,000  

 
 6. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี

ระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- ความพึงพอใจ 

- การร่วมกิจกรรม 

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม

กิจกรรม 

2. ร้อยละผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะกระบวนการ

ท างานเป็นทีม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง

มีความสุข 

- การร่วมกิจกรรม 

 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม

กิจกรรม 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

17.1 นักเรียนที่จบการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
17.2 ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
17.3 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 
17.4 นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนที่จะศึกษาต่อ 
17.5 นักเรียนเป็นแรงจูงใจต่อนักเรียนรุ่น ต่อๆ ไป 
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ลงชื่อ..........  ...................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                 ( นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ ) 

                              ต าแหน่ง ครู 
 

    ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                 ( นายประสิทธิ์ มายูร ) 

                               รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
 

                  ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                            ( นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ โครงการเรียนฟรี  15 ปีอย่างมีคุณภาพ  (ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน / 

  ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

สนองตอบมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
      ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอุมาพร   แข่งขัน 

ระยะเวลาด าเนินการ      ปีการศึกษา 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอใน
การรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” คือโครงการ
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ งบประมาณที่รัฐช่วยเหลือนั้นมี 5 ส่วนด้วยกัน  คือ ค่าเล่าเรียน  แบบเรียน  
เสื้อผ้า  ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยจะได้รับเงินสดไปจัดซื้อเอง 2 ส่วน  คือ ค่าเสื้อผ้าและ
ค่าอุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพจึงเป็นโครงการที่นอกจากสะท้อนให้เห็นความ
ตั้งใจจริงของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการลงทุนด้านปัญญายังเป็นโครงการที่ช่วยลด
ภาระของผู้ปกครอง  และเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม   
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โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จึงจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จัดท ากิจกรรม
โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ    

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ

และเป็นธรรม ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและรัฐธรรมนูญ โดยให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามรายการที่รัฐสนับสนุน ได้แก่ ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 

เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างเท่าเทียมกัน 

 

2.2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง 

 2.3 ผู้เรียนได้รับการการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น 

3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ 

     (1) นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา  ร้อยละ 100 
     (2) นักเรียนทุกคนได้รับเงินอุปกรณ์การเรียน  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ร้อยละ   100 

               (3) นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  คนละ 1 ครั้ง  ร้อยละ  100 
3.2 เชิงคุณภาพ 
       (1)  นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การ

เรียน  เครื่องแบบนักเรียน  ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 

4. วิธีการด าเนินงาน  
 

ล าดับที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 ขั้นเตรียมการ   

1 ประชุมจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค. 2564 ผู้อ านวยการ 

2 ประสานแผน/น าไปหลอมรวมเป็นแผนปฏิบัติการ ต.ค. 2564 ฝุายวิชาการ 

3 จัดท าแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน ต.ค. 2564 ฝุายวิชาการ 

 ขั้นด าเนินการ   

1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบมายงาน ธ.ค. 2564 ผู้อ านวยการ 

2 ด าเนินงานตามโครงการ  คณะครู 



แผนปฏบิัตกิารโรงเรยีนประชานิมติพิทยานุกลู ประจ าปีการศกึษา 2565 
 

141 

 

ล าดับที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 1.ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝุาย 

ธ.ค. 2564 คณะครู 

 2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ธ.ค. 2564 ผู้อ านวยการ 

 3.ด าเนินการกิจกรรม 

1. จ่ายหนังสือเรียนฟรี 

- ส ารวจหนังสือ 8 กลุ่มสาระที่ขาด ช ารุด                      

จากปีที่แล้ว ต้องการเพ่ิมเติม 

- ส ารวจหนังสือใหม่ที่จัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

-  การสั่งซื้อหนังสือกับส านักพิมพ์ 

-8 กลุ่มสาระรบัหนังสือ มอบให้นักเรียน  

 

มกราคม 64 – 

พฤษภาคม 65 

 

 

8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

 

 2.จ่ายเงินอุปกรณ์การเรียน    

- ส ารวจยอดเงินที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้น

สังกัด จากหนังสือรับและสมุดบัญชีธนาคาร 

- จัดท าเอกสารการจ่ายเงินอุปกรณ์การเรียน 

- ครูที่ปรึกษาด าเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์            

การเรียน 

พฤษภาคม - 

พฤศจิกายน 65 

 

ฝุายวิชาการ 

งบประมาณ 

และคณะครูทุกคน 

 3. จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน    พฤษภาคม ฝุายวิชาการ 

งบประมาณ 

และคณะครูทุกคน 

 4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน ธ.ค.2565 ฝุายวิชาการ 

 ขั้นประเมินผล/ติดตามผล   

1 ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม นิเทศ 

ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 

ม.ค. 2566 ผู้อ านวยการ 

 ขั้นสรุปผล   

1 จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดท า

แฟูมโครงการรายงานผลการท าเนินงาน 

ม.ค. 2566 ฝุายวิชาการ 
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ล าดับที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2 

 

รายงานผลการด าเนินงาน/รายงานประจ าปี มี.ค.- 30 เม.ย. 

2566 

ฝุายวิชาการ 

 

 
 
5.  งบประมาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณจ านวน    441,205  บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
สาธารณูป

โภค 
1 ค่าหนังสือเรยีน 200 คน - 259,105 - - - 259,105 - 
2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 200 คน - 87,600 - - - 87,600 - 
3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 200 คน - 94,500 - - - 94,500 - 
           
           
           
           

รวม 441,205 - - - 441,205 - 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนเป็นคนเก่ง  เป็นคนดี 

-   ผลสัมฤทธิ์ 
-   ผลงานนักเรียน 
-   ผลจากการประเมิน 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ 
 

2.  ครู นักเรียน ชุมชนพึงพอใจ โรงเรียน -  ประเมิน - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 



แผนปฏบิัตกิารโรงเรยีนประชานิมติพิทยานุกลู ประจ าปีการศกึษา 2565 
 

143 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนได้รับการสนับสนุนรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและ เครื่องแบบนักเรียน อย่าง

ทั่วถึง และเท่าเทียม 
7.2 นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสืออุปกรณ์การเรียน และ

เครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน 
7.3 ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องหนังสือ

แบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สามารถน าเงินส่วนนี้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในเรื่องอ่ืนๆ ได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง 

                            ลงชื่อ.....................  .................................. ผู้เสนอโครงการ 
                ( นางสาวอุมาพร   แข่งขัน ) 

                หวัหน้าฝุายบริหารงานวิชาการ 

                          ลงชื่อ..................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 ( นายประสิทธิ์  มายูร ) 

                                                รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
                         ลงชื่อ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

           ( นายสุวัฒน์   อินทวงศ์ ) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิัตกิารโรงเรยีนประชานิมติพิทยานุกลู ประจ าปีการศกึษา 2565 
 

144 

 

โครงการ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

หน่วยงานที่รับผิด   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ       นายวัษพล  โยโพธ์ 

ลักษณะโครงการ  ใหม่  ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  2565  ถึง  31  มีนาคม 2566 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
1.หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพ่ิมศักยภาพ
นักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสอง
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence)และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา  66 “ผู้เรียน   มีสิทธิ
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และ
ทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 

ดังนั้นโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลจึงมีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยมุ่งพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่าง
หลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม

ในด้านการเรียนรู้การสื่อสารได้ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการท างานอย่างสร้างสรรค์ 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 85 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ

การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองได้ 
2) ร้อยละ 85 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการ

สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
3) ร้อยละ 85 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน

การท างานอย่างสร้างสรรค์ 
3.2 เชิงคุณภาพ 

1) ร้อยละ 85 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ
การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองได้ 

2) ร้อยละ 85 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 

3) ร้อยละ 85 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
การท างานอย่างสร้างสรรค์ 

 
4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1.1ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

1-5 มี.ค.65 - - นายวัษพล 

1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการ 5-9 มี.ค.65 - - นายวัษพล 
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน

การพัฒนาโครงการ 
15-19 มี.ค.65 - - นายวัษพล 

1.4 จัดท าโครงการน าเสนอต่อผู้บริหาร 22-26 มี.ค.65 - - นายวัษพล 
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1.5 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสร้างความ

เข้าใจการด าเนินงาน 
14 พ.ค.65 - ห้อง 

โสตฯ 
นายวัษพล 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
2.1 ก าหนดปฏิทินตามกรอบภาระงาน 28 พ.ค.65 - - นายวัษพล 
2.2ด าเนินการจัดกิจกรรม 

    - จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
    - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางด้านทักษะ
คอมพิวเตอร์เพ่ือเสริมทักษะในการใช้เทคโนโลยี
และการสื่อสาร 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
20,000 
9,750 

-  
นายวัษพล  

3. ขั้นติดตาม(C)     
3.1 ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน 7-11 ก.พ.66 - - นายวัษพล 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
 4.1 สอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียน 

ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการที่โรงเรียน 
ได้ด าเนินการ 

1-4 มี.ค.66 
 

- - นายวัษพล 

    4.2ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมิน
โครงการ 

14-25 มี.ค.66 
 

- - นายวัษพล 

    4.3สรุปรูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

29-31 มี.ค.66 - - นายวัษพล 

 
5. งบประมาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณจ านวน  29,750 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1 จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ 2 เครื่อง 10,000 20,000 - - - 20,000 

2 
 
 
 

 
 
 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดืมจ านวน 195 คน  
 

1 
 

มื้อ 
 

9,750 9,750 - 
 

- 
 

9,750 - 
 รวม 29,750 - - 9,750 

 
20,000 

หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 



แผนปฏบิัตกิารโรงเรยีนประชานิมติพิทยานุกลู ประจ าปีการศกึษา 2565 
 

147 

 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านผลผลิต (Outputs) 
-อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้รับการจัดหาทดแทน
ของเก่าท่ีช ารุด 
-จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ทางด้านทักษะคอมพิวเตอร์เพ่ือเสริมทักษะในการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

ตรวจสอบ 
 

แบบตรวจสอบ 
 

ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
-ร้อยละของนักเรียนที่มทีักษะในการใช้เทคโนโลยี
และการสื่อสาร 
 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
2) ผู้เรียนทุกคนสามารถน าความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3) ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางด้านทักษะคอมพิวเตอร์ 
4) โรงเรียนมีอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและทันสมัย 

 

ลงชื่อ...........  ...................... ผู้เสนอโครงการ 
                (นายวัษพล  โยโพธิ์) 
                       ครูผู้ช่วย 
 

ลงชื่อ................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
       (นายประสิทธิ์  มายูร) 

      รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

ลงชื่อ.................................   ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสุวฒัน์  อินทวงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการกลุ่ม 
บริหารงานงบประมาณ 
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โครงการ   พัฒนางานพัสดุ 

กลุ่มงาน   บริหารงานงบประมาณ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  1. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
  3.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
  4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิด  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ     นายสุทธิชัย โคตาแสง / นายวัษพล  โยโพธิ์     

ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2565 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
1.หลักการและเหตุผล 

งานพัสดุ เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ที่ต้องด าเนินการควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียนประชานิมิต
พิทยานุกูลในฝุายต่างๆการบริหารงานดังกล่าวต้องด าเนินไปตามระเบียบ และในปัจจุบันได้มี พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ จะต้องด าเนินงานในระบบ e-gp ต้องใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์ความเร็วสูง และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการท างานในการด าเนินงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วเพ่ือประสิทธิภาพและความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน 
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/ ฝุาย ให้สามารถด าเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนองความต้องการและให้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่างๆที่
เกี่ยวข้องดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างถูกต้อง 
เพ่ือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ
สนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน / ฝุาย ให้สามารถด าเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนอง
ความต้องการและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทาง
ราชการและการท างานที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานพัสดุให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
 2.3 เพ่ือให้ได้โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการด าเนินงานตาม พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
3. เป้าหมาย   
 3.1  ด้านปริมาณ (Quantity) 
   ห้องพัสดุโรงเรียนมีสถานที่ประสานงาน มีสถานที่จัดเก็บเอกสารส าคัญ  จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์  
เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 3.2  ด้านคุณภาพ(Quality) 

1. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ในการด าเนินงานพัสดุ 
2. บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว 
3. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน  และทางราชการ   

ทันกับการเปลี่ยนแปลง   
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4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 
สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ(P)  
 
 
 
 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ  

2565 

 
 
 
 
 
 
 

90,000 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

 
 
 
 
 
 

-นายสุทธิชัย โค
ตาแสง 

- นายวัษพล  
โยโพธิ ์
 

1.1 เขียนเสนออนุมัติโครงการ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 

1. ช้ีแจง/ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

2.  ขั้นด าเนินการ (D) 

2.1 ด าเนินการตามโครงการ 
2.1.1  จัดท าเอกสารจัดซื้อ จัดจ้างตาม
ระบบงานพัสดุตลอดปีงบประมาณ 
2.1.2  จัดหาสถานท่ีเก็บเอกสารเพื่อพัฒนา
งานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบตลอด
ปีงบประมาณ 
2.1.3 จัดซื้อวัสดุส านักงานและครภุัณฑ์
ต่างๆที่จ าเป็นในงานบริหารงานท้ัง 4 ฝุาย 

3. ขัน้ติดตาม (C) 
3.1 ติดตามผลการด าเนินงาน 

4. ข้ันประเมิน และรายงานผล(A) 
    4.1 วิเคราะห์ สรุป และรายงานผล 
 

5. งบประมาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณจ านวน 90,000 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ ครุภณัฑ ์
1 จัดหาพัสด ุ 2 ครั้ง 25,000 50,000    50,000  

2 

จัดหาครภุณัฑ ์
โต๊ะประชุม 
ชุดโต๊ะเกา้อี้ท างาน 
 

  40,000 40,000    40,000  

           
รวม 90,000    50,000 40,000 

หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.  บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุ 
2.  บุคลากรที่รับผิดชอบมีความรู้และเข้าใจในระบบงาน รวดเร็ว  
และทันต่อเหตุการณ์ต่อทางราชการ 
3.  งานบริหารพัสดุจัดท าการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ
งานพัสดุ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ  บุคลากรมีการพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย  และถูกต้อง 
4.  งานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมีสถานที่
เหมาะสมในการด าเนินงานพัสดุ มีสถานที่ติดต่อ ประสานงาน 
จัดเก็บพัสดุอย่างเป็นระบบ 

1. สังเกต /  
รายงาน 
2. สอบถาม  / 
รายงาน 
3. ตรวจสอบ 
 
 
 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม
บุคลากร 
3. แบบรายงาน
โครงการ 
 
 
 

 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    

7.1  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
7.2  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฎิบัติงานเพียงพอที่จะใช้งานในแต่ละฝุาย 
7.3  บุคลากรเข้าใจในระบบการท างานและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

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

             (นายสุทธิชัย โคตาแสง) 
    คร ู

 

ลงชื่อ ....................................... ผู้เสนอโครงการ 
             (นายวัษพล  โยโพธิ์) 

    คร ู
   

              ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายประสิทธิ์   มายูร) 

            รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
   

          ลงชื่อ....................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายสุวัฒน์ อินทวงศ์) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ ค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค 

กลุ่มงาน   บริหารงานงบประมาณ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.1 การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
  4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 
 2.4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานการเงิน 

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข  

ลักษณะโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล   อ าเภอเซกา   จังหวัดบึงกาฬ 

1.หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนปะชานิมิตพิทยานุกูล ตั้งอยู่ที่บ้านอุดมพร  ต าบลท่าสะอาด  อ าเภอเซกา                    

จังหวัดบึงกาฬ  มีพ้ืนที่จ านวน 88 ไร่ 2 งาน  28 ตารางวา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน  ให้กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลส าเร็จ  ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ตั้งไว้  
ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการมีคุณภาพ  และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการ
ค่า ใช้จ่ ายระบบสาธารณูปโภค เ พ่ือเป็น ค่า ใช้จ่ ายในการบริหารจัดการเกี่ ยวกับค่า ไฟฟูา  และ                 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน 

 
 



แผนปฏบิัตกิารโรงเรยีนประชานิมติพิทยานุกลู ประจ าปีการศกึษา 2565 
 

154 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  ค่าไฟฟูา  ค่าโทรศัพท์  และค่าบริการอินเตอร์เน็ต  
2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
2.3 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนเกิดประโยชน์สูงสุด 

3. เป้าหมาย   
 3.1  ด้านปริมาณ(Quantity)  
  จัดสรรค่าสาธารณูปโภค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟูา ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการอินเตอร์เน็ต 
ได้อย่างเพียงพอ  

 3.2  ด้านคุณภาพ(Quality) 
            3.2.1  การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
            3.2.2  การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

    1.1 ส ารวจค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณปูโภคปีที่ผ่านมา 

เมษายน 2565 - รร.ประชานิมิตฯ ครอูรทัย 

1.2 จัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค 

เมษายน 2565 - รร.ประชานิมิตฯ ครอูรทัย  

1.3 เสนอโครงการ เมษายน 2565 - รร.ประชานิมิตฯ ครอูรทัย  
2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
    2.1 ด าเนินการจ่ายค่า
สาธารณปูโภคตามใบแจ้งหนี้ของแต่
ละเดือน 

เมษายน 2565 
– 

มีนาคม 2566 

156,000   รร.ประชานิมิตฯ  ครอูรทัย 

3. ขั้นติดตาม(C)     
3.1 ติดตามผลการจัดกิจกรรม เมษายน 2565 

– 
มีนาคม 2566 

- รร.ประชานิมิตฯ  ครอูรทัย  

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
    4.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

เมษายน 2566 - รร.ประชานิมิตฯ  ครอูรทัย  
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5. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณ   จ านวน    156,000  บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ( ถัวจ่ายทุกรายการ ) 

ที ่ รายการ จ านวน 

 
ราคา 

ต่อหน่วย 
 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ สาธารณปูโภค 

1  ค่าไฟฟูา 

 

12 เดือน  132,000 - - - - 132,000 
3 ค่าอินเตอร์เน็ต 12 เดือน  24,000     24,000 

รวม 

 

 

 156,000 - - - - 156,000 
หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

     1. มีงบประมาณค่าใช้จ่าย  ค่าไฟฟูา  ค่าโทรศัพท์  และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เพียงพอ 
     2. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
     3. การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนเกิดประโยชน์สูงสุด 

-  การสรุปและ
รายงานผล 

-  แบบรายงาน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
7.1 มีระบบสาธารณูปโภค ใช้ในการบริหารจัดการ 
7.2 จัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุด      

          
       ลงชื่อ .............  ......................... ผู้เสนอโครงการ                  
                       (นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข)            
                             ครผูู้ชว่ย               
           
             ลงชื่อ .................................. ผู้เห็นชอบโครงการ        
                                                                        (นายประสิทธิ์  มายูร)  
                 รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
          ลงชื่อ .................................. ผู้อนุมัติโครงการ      
                                                                   ( นายสุวัฒน์  อินทวงศ์ )                                            
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการกลุ่ม 
บริหารงานบุคคล 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ชื่อกิจกรรม   1. สร้างขวัญ ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ  

    2. พัฒนาครูด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

    3. ศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มงาน   บริหารงานบุคลากร 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 1. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
  4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 3.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 
 4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ     นายฉัตรชัย  สุจริต 

ลักษณะโครงการ   ใหม ่    ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่ 1 เมษายน  2565 ถึง  31 มีนาคม  2566 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

1.หลักการและเหตุผล 
หลักการบริหารนั้นถือว่า บุคคลมีความส าคัญที่สุด   ดังนั้นการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา จึงเป็น

ภารกิจส าคัญ   ที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพ่ือ
ด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  มีความรู้ ความสามารถและมีจิตส านึก  ให้การปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ  มีขวัญและก าลังใจ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ



แผนปฏบิัตกิารโรงเรยีนประชานิมติพิทยานุกลู ประจ าปีการศกึษา 2565 
 

158 

 

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  การพัฒนาครู/
บุคลากรทางการศึกษาอย่างมีระบบและมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานการศึกษาของชาตินั้น ต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  จากการแสวงหาความรู้และการเข้ารับการอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ท าให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และโลกทัศน์ที่สอดคล้องกับยุคสมัย  สามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ 
และท าให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเพ่ือสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
 ดังนั้นโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลจึงจัดท าโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านวิชาการจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร  
 2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครู ใน
โรงเรียน  
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ  
 2.4 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษา 
ดูงาน มาใช้เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ ( Quantity ) 
  (1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ 
หน้าที่ในระดับดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
  (2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
  (3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและ 
ศึกษาดูงาน อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 
 3.2 ด้านคุณภาพ ( Quality ) 
  (1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับ 
ดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
  (2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
  (3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 
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4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1.1ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

1-24 มี.ค.65 - - นายฉัตรชัย 

1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา 1-24 มี.ค.65 - - นายฉัตรชัย 

1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการ 

1-24 มี.ค.65 - - นายฉัตรชัย 

1.4 จัดท าโครงการน าเสนอต่อผู้บริหาร 25 มี.ค.65 - - นายฉัตรชัย 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     

- ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  
กิจกรรมที่ 1 สร้างขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม 
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน 

 
 

17 พ.ค. 65 
- 31 มี.ค.  66 

 
 
 

85,800 

  
 
นายสุวัฒน์ 
นายฉัตรชัย 

3. ขั้นติดตาม(C)     

3.1 ติดตามตรวจสอบ  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดู
งาน อบรม สัมมนา 

10-11 มี.ค.66 
 

- - นายฉัตรชัย 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     

 4.1 สอบถามความพึงพอใจของครู ผู้เกี่ยวข้องต่อ
โครงการที่โรงเรียน ได้ด าเนินการ 

14-16 มี.ค.66 
 

- - นายฉัตรชัย 

    4.2สรุปรูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

21-25 มี.ค.66  - นายฉัตรชัย 
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5. งบประ มาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณจ านวน   85,800  บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่
 
 
 
 

รายการ จ านวน หน่วย 

 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
สาธารณู  
ปโภค 

1 
 
 

สร้างขวัญ ก าลังใจและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 
   - ค่าของที่ระลึก 
 

 
 

15 
 
 
 
 

 
 

คน 
 
 

 
 

1,000 

15,000 
 

15,000 
 
 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 

15,000 
 

 
 
- 
 2 

 
 
 
 
 

พัฒนาครูด้านวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม  
   - ค่าพาหนะ 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
   - ค่าที่พัก 
   - ค่าลงทะเบียน 
 
 

 
 

15 
15 
15 
15 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

40,000 
 

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

 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 

 
 

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

 

 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาดูงาน 
   - ค่าพาหนะ 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 วัน 
   - ค่าที่พัก 
    
 
 
 

 
15 
15 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คน 
คน 
คน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

30,800 
10,000 
10,800 
10,000 

 
 
 
 

 
10,000 

- 
- 
 
 

 
- 
- 
- 
 
 
 

 
- 

10,800 
10,000 

 

 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 

 
- 
- 
- 
 
 
 
 

รวม 85,800 10,000 
 

- 60,800 15,000 
 

- 

หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ร้อยละ 90 มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ 
หน้าที่ในระดับดีขึ้นไป และมีความสามัคคี 
ความสัมพันธ์อันดีต่อกนั   

1. สอบถามความพึงพอใจ 
ของผู้ร่วมกิจกรรม  

1. แบบสอบถามความ พึง
พอใจของผู้ร่วม กิจกรรม 
 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น  

2. ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน  

2. แบบประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ร้อยละ 90 ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและ 
ศึกษาดูงาน อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 

3. ส ารวจการเข้ารับการ 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  

3. แบบส ารวจการเข้ารับ 
การอบรม สัมมนา ศึกษา    
ดูงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจที่ดี มีความรัก สามัคคี มีความ  
สัมพันธ์อันดีต่อกัน  
 7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือได้รับการเลื่อน วิทยฐานะ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในโรงเรียน  
 7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ  
 7.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ศึกษา ดู
งาน มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
 7.5 โรงเรียนมีผลงานและมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน  
 7.6 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในด้านการจัดการศึกษา 

 

 ลงชื่อ.........  .............................. ผู้เสนอโครงการ 
                                                  (นายฉัตรชัย สุจริต) 
                                                  ครชู านาญการพิเศษ 

 

 ลงชื่อ................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นายประสิทธิ์  มายูร) 
                         รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

 

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

                                                (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ   จัดจ้างบุคลากร 

กลุ่มงาน   บริหารงานบุคลากร 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 1. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
  4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 3.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี คุณภาพ
และได้มาตรฐาน 
 4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ     นายสิทธิพฒัน์  แหลมประโคน 

ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1 เมษายน  2565  ถึง  31 มีนาคม  2566 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

 
1.หลักการและเหตุผล 

หลักการบริหารนั้นถือว่า บุคคลมีความส าคัญที่สุด   ดังนั้นการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา จึงเป็น
ภารกิจส าคัญ   ที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพ่ือ
ด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  มีความรู้ ความสามารถและมีจิตส านึก  ให้การปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ  มีขวัญและก าลังใจ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้นโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลจึงจัดท าโครงการจัดจ้างบุคลากรในสาขาวิชาเอกที่มีความจ าเป็น
และขาดแคลน  เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านวิชาการจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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2. วัตถุประสงค์  
 2.1. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีความรู้ความสามารถตรงกับ
ความต้องการของแต่ละบุคคล 
 2.2 นักเรียนได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากครูที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอก  
 2.3. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ( Quantity ) 
  1. จัดจ้างครูอัตราจ้างรายวิชาที่ขาดแคลน  จ านวน 2 คน  
  2. นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.2 ด้านคุณภาพ ( Quality ) 
  1. จัดหาครูอัตราจ้าง ได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  
  2. ครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียน สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 
  3. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1.1ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

1-24 มี.ค.65 - - นายสิทธิพัฒน์ 

1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการในปีที่
ผ่านมา 

1-24 มี.ค.65 - - นายสิทธิพัฒน์ 

1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป
ได้ในการพัฒนาโครงการ 

1-24 มี.ค.65 - - นายสิทธิพัฒน์ 

1.4 จัดท าโครงการน าเสนอต่อผู้บริหาร 25 มี.ค.65 - - นายสิทธิพัฒน์ 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินตาม
โครงการ 

17 - 25 พ.ค.65   นายสิทธิพัฒน์ 

2.2 จัดจ้างบุคลากร  1 เม.ย 65 
- 31  มี.ค.  66 

300,000  นายสุวัฒน์ 
นายสิทธิพัฒน์ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นติดตาม(C)     
3.1 นิเทศ ติดตามตรวจสอบ  การ
ปฏิบัติการสอน 

10-11 มี.ค.66 
 

- - นายสิทธิ
พัฒน์ 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
 4.1 สอบถามความพึงพอใจของครู
นักเรียน ผู้ปกครอง 

14-18 มี.ค.66 
 

- - นายสิทธิ
พัฒน์ 

    4.2 สรุปรูปเล่มรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

21-25 มี.ค.66  - นายสิทธิ
พัฒน์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณจ านวน  300,000  บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 
 

ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ สาธารณูปโภค 

1 ค่าจ้างครูผูส้อน 2 คน 9,000 216,00 216,00 - - - - 
2 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 1 คน 7,000 84,000 84,000 - - - - 
           
           

 300,000 300,000 - - - - 

หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

  1.  ครูอัตราจ้างรายวิชาที่ขาดแคลน  จ านวน 2 คน  
  2.  นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ทุกคน ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- สอบถาม 
- ประเมินผล 

 
 
 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินผล 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
    7.1 นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
   7.2 นักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียน 
    7.3 ประสิทธิผลจากการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาท าให้เกิดผลส าเร็จ 
ต่อโรงเรียนมากขึ้น 
 

ลงชื่อ......  ................................ ผู้เสนอโครงการ 
                                       (นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน) 
                               ครผูู้ช่วย  
 

  ลงชื่อ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               (นายประสิทธิ์  มายูร) 
                                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

  ลงชื่อ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



แผนปฏบิัตกิารโรงเรยีนประชานิมติพิทยานุกลู ประจ าปีการศกึษา 2565 
 

166 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกลุ่ม 
บริหารงานบริหารทั่วไป 
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โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 

กลุ่มงาน    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเปูาหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู้ 

หน่วยงานที่รับผิด   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ       นายนิยม  ศรีนุกูล 

ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดการปีการศึกษา 2565 

สถานที่ด าเนินการ      โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
1.หลักการและเหตุผล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา 
จักรไทย  พุทธศักราช 2540  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542  ก าหนดให้สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

ในปัจจุบัน พบว่า โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  ซึ่งโรงเรียนมีห้องเรียน 
ที่ได้รับงบประมาณจัดสรรปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและหอประชุมไปแล้วบางส่วนแต่ในบางจุด ก็ยังอยู่ใน
สภาพที่ช ารุด ยังไม่ได้รับงบประมาณซ่อมแซม เช่น มีอาคารเรียนหลายหลังที่สีภายนอกและภายในยังไม่
สมบูรณ์ บริเวณอาคารเกิดการหมดสภาพตามกาลเวลา พอง รอก และเป็นเชื้อราและคราบสกปรก เกาะกลาง
ถนน ท่อระบายน้ าทางเข้าโรงเรียน ท่อประปาเส้นเก่าที่หมดสภาพในบางพ้ืนที่ เนื่องจากมีอาคารเรียนที่ก่อตั้ง
มานาน  เกิน 20 ปี ท าให้สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และภายนอกอาคารเรียน อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม 
ยังขาดปูายประชาสัมพันธ์ ปูายอาคาร ปูายความรู้ต่างๆ ซึ่งไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการก าหนดแผนเพ่ือการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และพัฒนาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ โดยการจัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนด้วยการปรับปรุงซ่อมแซม  ติดปูาย
ประชาสัมพันธ์  หรือปูายอาคาร  ปูายความรู้  ตามสถานที่ต่างๆ  เพ่ือให้มีสภาพ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่
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เสมอ  มีความอบอุ่น และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนและครูสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้เต็มที่เต็มตามศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับนักเรียน  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความตระหนัก รับรู้  เข้าใจความงามทางสุนทรียศาสตร์ เข้าใจมุมมองของความเป็นเอกลักษณ์ และเอกภาพ
ของชาติ  เป็นการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
รู้จักคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ให้นักเรียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์ทางด้านศิลปะจากสังคมการ
เรียนรู้ภายนอกที่กว้างขึ้นผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  สนองต่อนโยบายของการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานด้านคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวย

ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ 
  
3. เป้าหมาย   
 3.1  ด้านปริมาณ(Quantity) 

3.1.1 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลมีอาคารหรือภูมิทัศน์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทั้งสิ้นทั้ง 
9 แห่ง  

3.1.2 นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล และผู้มาติดต่อราชการ ไม่ต่ า
กว่าจ านวน 195 คน อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

3.1.3 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลมีปูายประชาสัมพันธ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ต่ า
กว่า 20 ปูาย 

3.1.4 ทั้งโรงเรียน  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

 
 3.2  ด้านคุณภาพ(Quality) 

3.2.1 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลมีอาคารหรือภูมิทัศน์อยู่ในสภาพร่มรื่นสวยงาม 
3.2.2 นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล และผู้มาติดต่อราชการ มี

สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
3.2.3 โรงเรียนมีปูายประชาสัมพันธ์สวยงามที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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3.2.4 บริเวณโรงเรียน มีความ มั่นคง สะอาดและปลอดภัยอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่
ในสภาพการใช้งานที่ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียน อย่างดี
เยี่ยม 

4. กิจกรรม/ระยะเวลา/สถานที่ ในการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1 จัดท าโครงการขออนุมัติ
โครงการ 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

- 
โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

นายนิยม ศรีนุกูล 
 

2 แต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

- 
โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

นายนิยม ศรีนุกูล 
 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
1  ปูายประชาสัมพันธ์ บอกทาง
ปูายสาระความรู้ต่าง ๆ 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

5,000 
 

โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

นายนิยม ศรีนุกูล 

2. ปรับปรุงซ่อมแซมประปา/ระบบ
ไฟฟูา 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

5,000 โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

นายนิยม ศรีนุกูล 

2  ปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุง 
อาคารสถานที่ หรือจุดช ารุดเสื่อม
โทรม และใช้งานไม่ได้ 
/ศาลา 2 หลัง 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

 

90,000 โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

นายนิยม ศรีนุกูล 

3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน/
ดูแลสวนหย่อม สนามหญ้า 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

40,000 
 

โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

นายนิยม  ศรีนุกูล 
 

3. ขั้นติดตาม(C)     

1 ตรวจสอบการด าเนินการตาม
ค าสั่ง 

ภาคเรียน 2 ครั้ง - โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

คณะ ผู้บริหาร , 
นายนิยม  ศรีนุกูล 

2 ก ากับและติดตามงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ภาคเรียน 2 ครั้ง - 
โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

คณะ ผู้บริหาร , 
นายนิยม  ศรีนุกูล 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
    1 ประเมินและรายงานผล มิถุนายน 2565 

กันยายน 2565 
มีนาคม 2565 

- โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

คณะ ผู้บริหาร , 
นายนิยม  ศรีนุกูล 
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5. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน) จ านวน     115,000      บาท 

 

 
 
  

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายรายจ่าย 
บุคลากร ด าเนินงาน 

ค่าจ้าง 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธารณู 
ปโภค 

1 ปูายประชาสัมพันธ์ ต่างๆ 10 ปูาย 500 5,000 - - - 5,000 - 
2 วัสดุส าหรับปรับปรุงซ่อมแซมประปา/

ระบบไฟฟูา 
 

1 ชุด 3,000 5,000 - - - 5,000 - 

3 วัสดุก่อสร้างส าหรับปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานท่ี /ห้องเรียน 

   90,000 - - - 90,000 - 

4 น้ ามันตัดหญ้าตลอดปีการศึกษา2564    12,000 - - - 12,000 - 
5 อะไหลเ่ครื่องตดัหญ้า    3,000 - - - 3,000 - 
      - - - - - 

รวม 115,000  - - 115,000 - 
 หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
2  เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3  เพ่ือให้นักเรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 
4 เพ่ือให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้ 
5. มีอาคารเรียนเพียงพอสะดวกสะอาดและปลอดภัยกับ
นักเรียน 
6. สร้างบรรยากาศที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของนักเรียน 

- ความพึงพอใจของ
นักเรียน  
-การรายงานผลการจัด
กิจกรรม 
-สังเกต,สอบถาม 
- ความพึงพอใจของ
นักเรียน  
-การรายงานผล 
-การรายงานผล 
 

- แบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อสภาพ
อาคารเรียน ห้องเรียน 
- ผลการปฏิบัติงาน 
- แบบประเมิน
โครงการ 
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7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
7.2 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
7.3 นักเรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 7.4 นักเรียนอยู่ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ 

 

       ลงชื่อ      ..........  .....................   ผู้เสนอโครงการ 
(นายนิยม  ศรีนุกูล) 

ครู คศ.3 

              ลงชื่อ    ...............................     ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายประสิทธิ์  มายูร) 

      รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

          ลงชื่อ ..................................    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ งานประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  

และทุกกลุ่มเปูาหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู้ 

หน่วยงานที่รับผิด   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ       นายกิตตินันท์ นามสูงเนิน,นายสุรศักดิ์ จันทรุณ 

ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดการปีการศึกษา 2565 

สถานที่ด าเนินการ      โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ตาม
เจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  ( พ.ศ. 2545-2549 ) มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย   จิตใจ   สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการด าเนินชีวิต   สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  รวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม   ค่านิยมที่ดี
งาม และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ไว้อีกด้วย 
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ประชาสัมพันธ์ คือการแจ้งข้อมูล  ข่าวสาร  เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กร 
สถาบันหรือหน่วยงานกับประชาชนผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคคลภายใน และภายนอก  เพ่ือให้รับทราบข่าวสาร  
เหตุการณ์  ความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้อย่างเป็นปัจจุบัน  และเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนสู่สาธารณชนให้
ทราบข่าวความเคลื่อนไหวของโรงเรียนในด้านต่างๆ อยู่เสมอ  นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมพูนความรู้  และ
ประสบการณ์ให้กับนักเรียน  ฝึกนักเรียนเป็นนักพูด  นักเขียน  เป็นคนช่างสังเกต  วิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมิน
ค่า เกี่ยวกับเหตุการณ์ และข่าวสารต่างๆ ได้ นักเรียนได้ฝึกทักษะการพูด กล้าแสดงออก  มีปฏิภาณไหวพริบ  
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างด ี

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความเข้าใจ  และความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร   
 2. เพ่ือแจ้งความคิดเห็นขององค์กร  สร้างความศรัทธา ความนิยมให้เกิดขึ้นกับองค์กร 

3. เพ่ือรักษาชื่อเสียงขององค์กรไม่ให้เสื่อมเสีย 
4. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร 
5. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

1. จัดรายการเสียงตามสายทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์   เวลา 12.00 น. – 12.45 น. 
                     2. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
                     1. นักเรียนได้รับความรู้และความบันเทิงจากการรับฟังรายการเสียงตามสาย 

  2. ชุมชนและโรงเรียนต่าง ๆ ทราบความเคลื่อนไหว รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1.1 ประชุมปรึกษาหารือ พ.ค.65 - รร.ประชา
นิมิตฯ 

คณะครูทุกคน 

1.2 เสนอโครงการ  - รร.ประชา
นิมิตฯ 

นายกิตตินันท์/นาย
สุรศักด์ 

1.3 เสนอค าสั่ง  - รร.ประชา
นิมิตฯ 

นายกิตตินันท์/นาย
สุรศักด์ 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2.1 จัดซื้อไมโครโฟนและถ่านรี
ชาร์ท 

มิ.ย.65 3,000 รร.ประชา
นิมิตฯ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ/ครูที่
ได้รับมอบหมาย 

 
2.2 จัดท าเอกสารประชา 
สัมพันธ์ 

มิ.ย.65-มี.ค.66 1,000 รร.ประชา
นิมิตฯ 

นายกิตตินันท์/นาย
สุรศักด์ 

2.3 จัดรายการเสียงตามสาย มิ.ย.65-มี.ค.66  รร.ประชา
นิมิต 

นักเรียน/คณะครูทุกคน 

2.4 จัดท าการซ่อมแซมบ ารุง
เสียงตามสาย 

มิ.ย.65-มี.ค.66 5,000 รร.ประชา
นิมิตฯ 

นายกิตตินันท์/นาย
สุรศักด์ 

3. ขั้นติดตาม(C)     
3.1 ตรวจสอบการด าเนินการ
ตามค าสั่ง 

มิ.ย. 2565 - รร.ประชา
นิมิตฯ 

นายกิตตินันท์/นาย
สุรศักด์ 

3.2 ก ากับและติดตามงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 มิ.ย. 2565 - รร.ประชา
นิมิตฯ 

นายกิตตินันท์/นาย
สุรศักด์ 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
    4.1  สรุปผลการด าเนินการ มี.ค.2566 - รร.ประชา

นิมิตฯ 
นายกิตตินันท์/นาย

สุรศักด์ 
    4.3 สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร มี.ค.2566 - รร.ประชา

นิมิตฯ 
นายกิตตินันท์/นาย

สุรศักด์ 
 
5. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน) จ านวน    9,000      บาท 

 
 
  

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายรายจ่าย 
บุคลากร ด าเนินงาน 

ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณู 
ปโภค 

1 ไมค์โครโฟน 2 อัน 1,000 2,000    2,000  

2 ถ่านไมค์โครโฟน 10 แพ็ค 150 1,000    1,000  

3 เอกสารประชาสมัพันธ์ 1 ชุด 1,000 1,000    1,000  

4 ค่าซ่อมแซมบ ารุงเสยีงตามสาย   4,000 5,000    5,000  
รวม 9,000  

 
 

 
 9,000  

 หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
      1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสียงตามสาย
ของโรงเรียน 
 ผลลัพธ์ 
      1. นักเรียนได้รับความรู้และความบันเทิงจากการรับฟัง
รายการเสียงตามสาย 
      2. ชุมชนและโรงเรียนต่าง ๆ ทราบความเคลื่อนไหว 
รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

- สอบถาม 
- ประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ท่ีดีในการเป็นนักจัดรายการเสียงตามสาย 
2. นักเรียน ชุมชน รวมถึงหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของโรงเรียน ให้ 
   ความช่วยร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

 

                                                 ลงชื่อ..................  ......................................ผู้เสนอโครงการ   
                       ( นายกิตตินันท์ นามสูงเนิน ) 

                                พนักงานราชการ                
                                                   ลงชื่อ........................................................ผู้เสนอโครงการ   

                       ( นายสุรศักดิ์ จันทรุณ ) 
                                 เจ้าหน้าทีธุ่รการ                                    

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

                                        ( นายประสิทธิ์  มายูร ) 
                                                             รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
                                 ลงชื่อ ...................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

                                 (นายสุวัฒ์  อินทวงศ์) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ งานอนามัยโรงเรียน 

กลุ่มงาน    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  2)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

หน่วยงานที่รับผิด    งานอนามัยโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบ     จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ  

ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  2565 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล   อ าเภอเซกา   จังหวัดบึงกาฬ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
      งานบริการอนามัยโรงเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและ 
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนให้สมบูรณ์  พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย   จิตใจ  อารมณ์  และสังคม   อันเป็นการ
พัฒนาคนซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายของทางราชการ  เพ่ือให้บริการ
ทางด้านสุขภาพทั้งการรักษาพยาบาล  การปูองกัน  และการส่งเสริมสุขภาพ  เพ่ือให้ทุกคนในโรงเรียนได้มี
ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง   เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์  ทัศนคติทางอนามัยที่ถูกต้อง  การ
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งส าคัญส าหรับทุกคน ซึ่งส่งผลโดยตรง  ต่อการ
ด ารงชีวิต การเรียน การท างาน  ดังนั้นทุกคนจึงควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รู้จักดูแลสุขภาพตนเอง
และได้รับการดูแลเบื้องต้นเมื่อเจ็บปุวยขณะอยู่ในโรงเรียน  
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 งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการเป็นหน่วยงานที่ให้บริการการปฐมพยาบาลอาการเจ็บปุวยเบื้องต้น
ให้กับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ และการปฏิบัติตนเพ่ือปูองกันตนเองจากโรค 
สิ่งเสพติด ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1.  เพ่ือให้การช่วยเหลือนักเรียนในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือและดูแล
ตนเองเกี่ยวกับสมมรรถภาพและสุขภาพได้ถูกต้อง 

2.2. เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องพยาบาลที่มาตรฐานถูกต้องตามหลักการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 
3. เปูาหมาย 
    3. 1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
  มีการจัดบริการด้านสุขภาพเบื้องต้น ร้อยละ 85 
     3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
            นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  และมีสุขนิสัยที่ดี 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1.1ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

1-24 มี.ค.65 - - จสอ.จักราชัย 

1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการในปีที่
ผ่านมา 

1-24 มี.ค.65 - - จสอ.จักราชัย 

1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป
ได้ในการพัฒนาโครงการ 

1-24 มี.ค.65 - - จสอ.จักราชัย 

1.4 จัดท าโครงการน าเสนอต่อผู้บริหาร 25 มี.ค.65 - - จสอ.จักราชัย 

2.  ขัน้ด าเนินการ(D)     

2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินตาม
โครงการ 

17 - 25 พ.ค.65   จสอ.จักราชัย 

2.2 ปรับปรุงห้องพยาบาล 
- จัดตกแต่งห้องพยาบาลให้ถูก

สุขลักษณะ ทาสี  
- จัดซื้อเครื่องนอน 

17  พ.ค. 65 
- 10  มี.ค.  66 

15,000  จสอ.จักราชัย 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

- จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
- จัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนัก วัด

ส่วนสูง 
- จัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพ่ือใช้ใน

การปฐมพยาบาลและความ
จ าเป็นเหมาะ 

    

3. ขั้นติดตาม(C)     

3.1 ติดตามตรวจสอบ  ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา 

10-11 มี.ค.66 
 

- - จสอ.จักราชัย 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     

 4.1 สอบถามความพึงพอใจของครู 
ผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการที่โรงเรียน ได้
ด าเนินการ 

14-18 มี.ค.66 
 

- - จสอ.จักราชัย 

    4.2 สรุปรูปเล่มรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

21-25 มี.ค.66  - จสอ.จักราชัย 

 
5. งบประมาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณจ านวน  15,000  บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 
 

ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ
สาธารณ ู
ปโภค 

1 จัดซื้อเวชภณัฑ์  
 
ตกแต่งปรับปรุงห้องพยาบาล  

1 ชุด 9,000 
 

9,000 
 

- - - 9,000 
 

- 

2 ตกแต่ง ปรับปรุงห้องพยาบาล 1 ชุด  6,000 
 

 6,000 
 

- - - 6,000 
 

- 

รวม 15,000 - - - 15,000 - 

หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

    1. ครูและบุคลากรและนักเรียนได้รับการบริการด้าน
สุขภาพทุกคน   

- การสังเกต 
- สอบถาม 
- สถิติ 

 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- ทะเบียนสถิติ

ผู้ใช้บริการ 
-  

 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  คณะครู นักเรียน ได้รับบริการด้านสุขภาพ  
7.2  นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี  
7.3  โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   
 

 
ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 

    (จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ) 
ครู วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  

            ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายประสิทธิ์  มายูร) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

             ลงชื่อ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    ( นายประสิทธิ์  มายูร ) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รักษาการในต าแหน่ง  

            ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ พัฒนางานธุรการ 

กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป  งานธุรการ  

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยงานที่รับผิด โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ  นายสุรศักดิ์  จันทรุณ     

ลักษณะโครงการ  ใหม่   ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2565 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

1.หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยงานธุรการเป็นงานด้านเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่โรงเรียนจัดท าขึ้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

ด าเนินงานและบริหารโรงเรียนและเป็นระบบการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ระหว่าง โรงเรียน กับบุคคล 
หน่วยงานราชการ  เอกชน  สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด  ดังนั้นระบบงานธุรการ ในปัจจุบันต้อง
ได้รับการพัฒนาให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า ในการบริการ การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ระบบการส่ง
ต่อ การรับ-ส่งเอกสาร การโต้ตอบหนังสือ และการประสานงาน เพ่ือพัฒนางานธุรการ ให้เกิดความรวดเร็ว
ถูกต้อง แม่นย า จึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาด าเนินการวางระบบงานธุรการ  

2. วัตถุประสงค์ 
1. งานธุรการของโรงเรียนมีระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. งานธุรการของโรงเรียนมีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถตรวจสอบได้ 
3. การบริหารและพัฒนางานธุรการที่มีประสิทธิภาพ 
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย   
3.1 ด้านปริมาณ(Quantity) 

3.1.1 ร้อยละ90 ของงานธุรการ ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

3.1.2 ร้อยละ100 ของงานธุรการ บริการงานธุรการให้แก่คณะครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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3.2 ด้านคุณภาพ(Quality) 
3.2.1 การด าเนินงานธุรการมีความเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
3.2.2 เจ้าหน้าที่ธุรการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ  

2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,890บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุรศักดิ์  
จันทรุณ 

 

1.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการ   
1.2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

    1.3 จัดท าโครงการ /กิจกรรม / 
เสนอเพ่ือพิจารณา  
2.  ขั้นด าเนินการ(D) 
2.1 ด าเนินการตามโครงการ 
     2.1.1  จดัท าระบบงานธุรการ-งาน
สารบรรณ เอกสารต่างๆ 
     2.1.2 ลงทะเบียนหนังสือเข้าและ
จัดพิมพ์หนังสือออก พิมพ์งานที่ได้รับ
มอบหมายจากฝุาย/งานต่างๆและ
บริการงานด้านอ่ืนๆ 
     2.1.3 ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร
งานธุรการ-งานสารบรรณ 
 

 
3. ขั้นติดตาม(C) 

3.1 ติดตามผลการด าเนินงาน 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A) 
    4.1 วิเคราะห์ สรุป และรายงานผล 
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5. งบประมาณที่ใช้  
เงินงบประมาณจ านวน 18,890 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 
 
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประม
าณ 

(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณู
ปโภค 

1 กระดาษ A4 80 g 7 กล่อง 560 3,920 - - - 3,920 - 
 กระดาษ A4 70 g 4 กล่อง 510 2,040    2,040  
2 หมึกเครื่องปริ้น 6 ชุด 850 5,100 - - - 5,100 - 
3 แฟูมจัดเก็บเอกสาร 12 แฟูม 270 3,240 - - - 3,240 - 
4 แฟูมเสนอเซ็นต์เอกสาร 5 แฟูม 250 1,250 - - - 1,250 - 
5 สมุดทะเบียนรับ A4 55 g 2 เล่ม 85 170 - - - 170 - 
6 สมุดทะเบียนส่งA4 55g 2 เล่ม 85 170 - - - 170 - 
7 วัสดุส านักงานอ่ืนๆ 3,000 - - - 3,000 - 

รวม 18,890 - - - 18,890 - 
หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต(Outputs) 
1.  เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้
มากยิ่งขึ้น 
2.  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบมีความรู้และ
เข้าใจในระบบงาน รวดเร็ว  และทันต่อเหตุการณ์ต่อทางราชการ 
3.  บุคลากรมีการพัฒนาระบบงานให้ทันสมัย  และถูกต้อง 

1. สังเกต /  
รายงาน 
2. สอบถาม  / 
รายงาน 
3. ตรวจสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม
บุคลากร 
3. แบบรายงานโครงการ 
 

ผลลัพธ์(Outcomes) 
1.  บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ธุรการ 
2.  บุคลากรที่รับผิดชอบมีความรู้และเข้าใจในระบบงาน รวดเร็ว  
และทันต่อเหตุการณ์ต่อทางราชการ 
3.  บุคลากรมีการพัฒนาระบบงานให้ทันสมัย  และถูกต้อง 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    
7.1  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
7.2  งานธุรการของโรงเรียนเป็นระบบ ถูกต้อง ทันสมัย สามารถตรวจสอบได้ 
7.3  บุคลากรเข้าใจในระบบการท างานและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 
 

                ลงชื่อ…………………………………..ผู้เสนอโครงการ 
( นายสุรศักดิ์   จันทรุณ ) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
 
 

                ลงชื่อ…………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายประสิทธิ์   มายูร ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
 

           ลงชื่อ…………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ งานยานพาหนะโรงเรียน 

กลุ่มงาน    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเปูาหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู้ 

หน่วยงานที่รับผิด   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ       นายฉัตรชัย สุจริต 

ลักษณะโครงการ    ใหม่   ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 

สถานที่ด าเนินการ      โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
1.หลักการและเหตุผล 

งานยานพาหนะโรงเรียน ฝุายบริหารทั่วไป ได้ก าหนดแผนการใช้ยานพาหนะด้านงบประมาณ การใช้
ยานพาหนะตามแผนงานเป็นงานให้การบริหารอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร
ในโรงเรียน โดย มีการตรวจสอบประสิทธิภาพความพร้อมและผลการให้บริการในการใช้ยานพาหนะ พร้อมทั้ง
น าข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การใช้พลังงานเชื้อเพลิง ความปลอดภัยของยานพาหนะ การซ่อมบ ารุงเพ่ือรองรับความต้องการ จึงจัดให้มี
กิจกรรมตามโครงการงานยานพาหนะโรงเรียนขึ้น  

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือให้มีการด าเนินการจัดหาเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่น และซ่อมบ ารุงพาหนะโรงเรียนที่ช ารุด 
      เสียหาย 
2.2. เพ่ือให้ผู้บริหารมีการบริหารงานยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ 
2.3. เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
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3. เป้าหมาย   
 3.1  ด้านปริมาณ(Quantity) 
  3.1.1. การด าเนินการจัดหาเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่นและซ่อมบ ารุงยานพาหนะโรงเรียน 
สามารถใช้งานได้ดี ร้อยละ 80 
   3.1.2. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
   3.1.3. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ร้อยละ 80 
 3.2  ด้านคุณภาพ(Quality) 
  3.2.1. โรงเรียนมีเชื้อเพลิงและยานพาหนะที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.2.3. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

4. กิจกรรม/ระยะเวลา/สถานที่ ในการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1. ประมาณการจัดซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิง ปีการศึกษา 2565 

21-22 ธ.ค.2565 
- 

โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

นายฉัตรชัย สุจริต 
นายสุนทร ชมเชย 

2. ตรวจสอบสภาพรถ เพื่อ
การซ่อมบ ารุงให้พร้อมใช้งาน  

21.-25 ธ.ค.2565 
- 

โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

นายฉัตรชัย สุจริต 
นายสุนทร ชมเชย 

3. จัดท าโครงการ และขอ
อนุมัติโครงการ 

28 ธ.ค.2565 
- 

โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

นายฉัตรชัย สุจริต 
นายสุนทร ชมเชย 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
    1. ด าเนินการจัดซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิง  

ภาคเรียนที่ 
2/2565 

48,000 โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

นายฉัตรชัย สุจริต 
นายสุนทร ชมเชย 

    2. ตรวจเช็คสภาพรถก่อน
บริการและหลังบริการให้มีสภาพ
ที่ปลอดภัยเสมอ 

ภาคเรียนที่ 
2/2565 

5,000 
โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

นายฉัตรชัย สุจริต 
นายสุนทร ชมเชย 

3.  ซ่อมบ ารุง ยานพาหนะ
ตามก าหนดเวลา 

ภาคเรียนที่ 
2/2565 

12,000 โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

นายฉัตรชัย สุจริต 
นายสุนทร ชมเชย 

3. ขั้นติดตาม(C)     
1 ตรวจสอบการด าเนินการ ภาคเรียนที่ 

2/2565 
 

- โ ร ง เ รี ยนประช า
นิมิตพิทยานุกูล 

ผู้บริหาร 
นายฉัตรชัย สุจริต 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2 ก ากับและติดตามงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ภาคเรียนที่ 
2/2563 

- 
โ ร ง เ รี ยนประช า
นิมิตพิทยานุกูล 

ผู้บริหาร  
นายฉัตรชัย สุจริต 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
    1 ประเมินและรายงานผล เม.ย. 2565 

 
- 

โรงเรียนประชานิมิต
พิทยานุกูล 

นายฉัตรชัย สุจริต 
 

 
5. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณ ( เงินอุดหนุน ) จ านวน     65,000      บาท 
 

 
 
  

รายการ จ านวน หน่วย 

ราคา 
ต่อ

หน่วย 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย
รายจ่าย บุคลาก

ร 
ด าเนินงาน 

ค่าจ้าง 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธารณ ู
ปโภค 

1  ค่าน้ ามันรถ 12 เดือน 4,000 48,000 - - - 48,000 - 

2 ตรวจเช็คสภาพรถ 2 รอบ 2,500 5,000 - - - 5,000 - 

3  ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถ    
 ตลอดปีการศึกษา 

- - - 12,000 - - - 12,000 - 

รวม 65,000 - 
 

- 
 

- 65,000 - 
 หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
     1. การด าเนินการจัดหาเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่นและซ่อม
บ ารุงยานพาหนะโรงเรียน สามารถใช้งานได้ดี ร้อยละ 80 
     2. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการยานพาหนะอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
     3. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา ร้อยละ 80 
  

- ความพึงพอใจของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน  
- การรายงานผล  

- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
- แบสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
 



แผนปฏบิัตกิารโรงเรยีนประชานิมติพิทยานุกลู ประจ าปีการศกึษา 2565 
 

187 

 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  โรงเรียนมีเชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะที่เพียงพอและสามารถใช้งานได้ดี 
  7.2  ฝุายบริหารทั่วไปมีการบริหารจัดการยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.3  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ที่
ก าหนด        

 

      ลงชื่อ ....................  ................................ ผู้เสนอโครงการ 
                  ( นายฉัตรชัย สุจริต) 

                ครู คศ.3 
 

                      ลงชื่อ .................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นายประสิทธิ์  มายูร) 

                                                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
           

         ลงชื่อ .................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 

                    ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏบิัตกิารโรงเรยีนประชานิมติพิทยานุกลู ประจ าปีการศกึษา 2565 
 

188 

 

โครงการ  โครงการโรงเรียนสุจริต 

กลุ่มงาน   บริหารงานทั่วไป 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

   2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 

   3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

    4) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

   2)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

   3)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 

ทุกกลุ่มเปูาหมาย 

2. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

   1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

   2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   3.  มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 

หน่วยงานที่รับผิด    โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ    นายฉัตรชัย  สุจริต 

ลักษณะโครงการ   ใหม่   ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 17  พฤษภาคม 2565 – 31  มีนาคม  2566 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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1.หลักการและเหตุผล 

             ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันปราบปรามการทุจริต   ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล      ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา   “ปูองกันการทุจริต”   ได้ด าเนินการตรมยุทธศาสตร์ว่าด้วย การปูองกันปราบปรามการ
ทุจริต     ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560 – 2564)    ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและยุทธศาสตร์ที่ 
4   พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  เพ่ือพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารและนักการของโรงเรียนวัดฝาง   ให้
เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ   ของโรงเรียนสุจริต  ได้แก่  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซิ่สัตย์สุจริต  อยู่อย่าง
พอเพียงและจิตสาธารณะ    โดยการด าเนินการตามแนวท่งของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน   ด้านการ
ปูองกัน  ด้านการปลูกฝังและด้านการสร้างเครือข่าย  เพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
2. วัตถุประสงค์     
           2.1  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
           2.2  เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสุจริต  ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด 
 มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและต่อต้าน 
 การทุจริต 

3. เป้าหมาย  

 3.1 ด้านปริมาณ(Quantity)  
      1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน  โรงเรียนสุจริตโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  จ านวน  16  คน 
       2. นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล   จ านวน   200  คน เข้าร่วมกิจกรรม  “ค่ายคนดี
ของแผ่นดิน” 
       3.. การประเมิน IIT  ,  EIT  และ OIT ของโรงเรียนสุจริตโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
       4. การถอดบทเรียน   Best  practice 
 3.2 เปูาหมายด้านคุณภาพ (Quality) 
          1.  นักเรียน  ครู ผู้บริหาร  นักการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สุจริตทุกคน  มีทัศนคติ
และค่านิยม ไม่ยอมรับการทุจริต  ตระหนัก  เข้าใจ  คิดอย่างมีเหตุผล  มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี มีค่านิยมที่
ถูกต้อง รังเกียจคนโกงพร้อมเป็นคนดีที่ไม่โกง  
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4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

Plan การวางแผน 
-ประชุมวางแผนโครงการ/ กิจกรรม 
-ก าหนดความรับผิดชอบ 

-เสนอขออนุมัติโครงการ 

ก.ค. 2565  
 โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

นายฉัตรชัย  

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     

Do การด าเนินงาน/ กิจกรรม 
- บริษัทสร้างการดี  
-กิจกรรม  “ค่ายคนดีของแผ่นดิน” 
-  อบรมโตไปไม่โกง 
-กิจกรรมนิเทศ ติดตาม 
-การประเมิน ITA ของโรงเรียนสุจริต 
-การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
   ม. 1 ม. 6  
-การถอดบทเรียน  Best  practice 

ส.ค.2565 
ถึง 

มี.ค.2566 

 

 

 

 

11,750 

 

 

 

โรงเรียนประชา

นิมิตพิทยานุกูล 

 
 
 
นายฉัตรชัย 

3. ขั้นติดตาม(C)     

-ก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบและนิเทศ 
-ด าเนินการตามปฏิทินการนิเทศ 

ส.ค.2565 - 
มี.ค. 2566 

 
โรงเรียนประชา

นิมิตพิทยานุกูล 

นายฉัตรชัย 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     

A:Act  ขั้นการทบทวน /สะท้อนผล 
/ประเมินรายงาน 
-เขียนรายงานการสรุปผลการจัด
กิจกรรม 
-เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค.2566   

โรงเรียนประชา

นิมิตพิทยานุกูล 

นายฉัตรชัย  
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5. งบประมาณที่ใช้  

 งบประมาณ  จ านวน  11,750   บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ล าดับ 

 

 

 

 

ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ สาธารณูปโภค 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

จ านวน 195  คน 
2 มื้อ 25 9,750 - - 9,750 - - 

2 ค่าวัสด ุ 1 ชุด 2,000 2,000 - - - 2,000 - 

รวม 11,750 - - 9,750 2,000 - 
หมายเหตุ  ขอใช้งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

  1.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA 
ผลลัพธ์  

บุคลากร และนักเรียน ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 
 
1 ประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 
2 การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ITA 
3. การนิเทศ ติดตามการ
ด าเนินโครงการ 
 
 

  
แบบสอบถาม 
แบบประเมิน ITA 
แบบนิเทศติดตาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  สามารถประยุกต์ใช้หลักทักษะ
กระบวนการคิด   มีวินัย  ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนิน
ชีวิตและต่อต้านการทุจริตตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
          7.2. เกิดเครือข่ายชุมชน การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

    

                                          ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ 
                                                     (นายฉัตรชัย  สุจริต) 
                                                     ครู  อันดับ คศ. 3  
 
 
                                          ลงชื่อ                              ผู้เห็นชอบโครงการ         
                                                     ( นายประสิทธิ์  มายูร ) 
                                      รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

   
                                           ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ        
                                                    ( นายสุวัตน์  อินทวงศ์) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล   
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โครงการ โรงเรียนคุณธรรม 

กลุ่มงาน  บริหารงานทั่วไป 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเปูาหมาย 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 

หน่วยงานที่รับผิด   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ       นายฉัตรชัย  สุจริต 

ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2565 

สถานที่ด าเนินการ      โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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1. หลักการและเหตุผล 
   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศนโยบายที่จะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา  โดยยึดหลัก
คุณธรรมน าความรู้  สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   พัฒนาคนโดยใช้
คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง  ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบัน
ศาสนาและ  สถาบันการศึกษา  เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี  มีความรู้  และอยู่ดีมีสุข  ดังนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินการประสบความส าเร็จสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนประชานิมิต
พิทยานุกูล  จึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนขึ้น  โดยน้อมน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปฏิบัติ  ปลูกฝังค่านิยมในการรังสรรค์สังคมปลอดทุจริต  อุดมคุณธรรมและ
สามัคคีธรรม  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความกตัญญูรู้คุณ โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการสนับสนุนให้
สอดคล้องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโครงการ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1.เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 2.2. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และ
น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการด าเนินชีวิตส่วนตัว 

 2.3. เพ่ือให้นักเรียน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วม ใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จัก การให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 200 คน  
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

3.2.2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความส านึกในความเป็นไทย 

3.2.3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ  
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4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

เม.ย.65 - - นายฉัตรชัย 

1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา เม.ย.65 - - นายฉัตรชัย 

1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการ 

เม.ย.65 - - นายฉัตรชัย 

1.4 จัดท าโครงการน าเสนอต่อผู้บริหาร มิ.ย.65 - - นายฉัตรชัย 
1.5 ประชุมครูทุกคนเพ่ือสร้างความเข้าใจ มิ.ย.65 - ห้อง 

โสตฯ 
นายฉัตรชัย 

คณะครู 

1.6 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มิ.ย.65  - - นายฉัตรชัย 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     

   - กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าโรงเรียน
คุณธรรม   

มิ.ย.65 – 
 มี.ค.66 

 
 
 

5,875 

- นายฉัตรชัย 
คณะครู 

   -กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ 
 

มิ.ย.65 – 
 มี.ค.66 

- นายฉัตรชัย 
คณะครู 

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

 นายฉัตรชัย 
คณะครู 

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

- นายฉัตรชัย 
คณะครู 

3. ขั้นติดตาม(C)     
3.1 ติดตามตรวจสอบการด้เนินงาน   14-18 ก.พ.66 - - นายฉัตรชัย 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
4.1 สอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียน 

ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการที่โรงเรียน 
ได้ด าเนินการ 

1-4 มี.ค.66 
 

- - นายฉัตรชัย 
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5. งบประมาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณ  จ านวน  5,875  บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 
 

ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ
สาธาร
ณูปโภค 

1 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน  195  คน 

1 มื้อ 25 4,875 - - 4,875 - - 

2 ค่าวัสด ุ 1 ชุด 1,000 1,000 - - - 1,000 - 
รวม 5,875 - - 4,875 1,000 - 

หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

    1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม
พ้ืนฐาน 8 ประการ  
    2.ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในระดับดี 

สังเกต 
 
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

แบบสังเกต 
 
แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนดีด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย 
          7.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและเกิดจิตส านึกในความเป็นชาติไทย 

7.4 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

                                 ลงชื่อ.......... .............................ผู้เสนอโครงการ          
                                         (นายฉัตรชัย  สุจริต)  
                                               คร ูคศ 3   

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ            ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายประสิทธิ์  มายูร)                                       (นายสุวัฒน์ อินทวงศ์) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล           ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล      
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โครงการ สถานศึกษาปลอดภัย 

กลุ่มงาน    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเปูาหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู้ 

หน่วยงานที่รับผิด   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ       นายนิยม  ศรีนุกูล 

ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดการปีการศึกษา 2565 

สถานที่ด าเนินการ      โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
1.หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตรชาติ ดานที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีวัตถุประสงค
หลักในการเสริมสรางความม่ันคงในชีวิตของคนทุกชวงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมและ
ความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม และภัยจากไซเบอรเปนตน 
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560–2579) จึงไดตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เกิดจากความก
าวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกยุคศตวรรษที่ 21 เปนพลวัตทีกอใหเกิดความทาทายในดานการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) ประเทศ
เขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณในอนาคตอันใกล การติดกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง ทัศนคติ ความเชื่อ ค
านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตนเปนผลใหเกิดการเรงแก
ไขปญหา ทั้งยังเกิดภัยคุกคามตอความมั่นคงรูปแบบใหมที่สงผลกระทบตอประชาชนและประเทศชาติมีความ
ซับซอนและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งภัยในแตละดานลวนมีความส าคัญตอการพัฒนาประเทศกอปรกับนโยบาย 
Quick Win 7 วาระเรงดวน ขอที่ 1 ความปลอดภัยของผูเรียน กระทรวงศึกษาธิการมองเห็นภัยที่เกิดแก
นักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกิดขึ้นซ้ าและสงผลกระทบตอสภาพรางกายและจิตใจในหลายปที่ผ
านมา เชน ภัยจากการคุกคามทางเพศ ภัยจากการกลั่นแกลงรังแก (Bully) รวมถึงภัยที่เกิดจากโรคอุบัติใหม ได
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แก การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เปนผลใหเปนอุปสรรคตอการเรียนรูและ
สวัสดิภาพชีวิตของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหเปน 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาที่
มีคุณภาพอยางเทาเทียมและบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนพัฒนาระบบและกลไกในการ
ดูแลความปลอดภัยใหแกผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ าส
งเสริมความปลอดภัยสรางความมั่นใจใหสังคม เพ่ือคุมครองความปลอดภัยแกนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหการปองกัน ดูแล ชวยเหลือหรือเยียวยา และแกไขปญหามี
ความเปนเอกภาพ มีขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบ สามารถแกไขปญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยาง
ยั่งยืนดวยการบริหารจัดการตามมาตรการ 3 ป ได แก ปองกัน ปลูกฝง และปราบปราม ให เกิดความ
ปลอดภัยใหมากที่สุด และไมใหเกิดเหตุการณนั้นซ้ าอีก เพ่ือสรางความมั่นใจ และความเชื่อมั่นใหแกนักเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูปกครอง และประชาชนทั่วไป ในการที่จะไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ และเกิด
ความปลอดภัยอยางมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือใหแนวทางการปฏิบัติสอดคลองและเปนระบบกระทรวงศึกษาธิการ
จึงไดจัดท าคมูือการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการสรางความปลอดภัยในเกิดแก
นักเรียนเปนส าคัญ เพราะความปลอดภัยเปน 
ปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพและการเรียนรูของผูเรียน 
 ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการก าหนดแผนเพ่ือการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และพัฒนาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ โดยการจัดท าสถานศึกษาปลอดภัย ด้วยการจัดวัสดุอุปกรณ์ที่ปูองกันภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ าส
งเสริมความปลอดภัยสรางความมั่นใจใหสังคม เพ่ือคุมครองความปลอดภัยแกนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสรางความมั่นใจ และความเชื่อมั่นใหแกนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูปกครอง 
และประชาชนทั่วไป ในการที่จะไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
2.2 เพ่ือสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดี 

  
3. เปา้หมาย   
 3.1  ด้านปริมาณ(Quantity) 

3.1.1 มีอุปกรณ์ดับเพลิง ครบทุกอาคาร 
3.1.2 มีอุปกรณ์ปูองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ า 
3.1.3 มีปูายให้ความรู้ปูองกันเหตุ 
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 3.2  ด้านคุณภาพ(Quality) 
    3.2.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูปกครอง และประชาชนทั่วไป มีความมั่นใจ 
และ           ความเชื่อมั่น ในการที่จะไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
    3.2.2 มีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดี4. กิจกรรม/ระยะเวลา/สถานที ่ในการ 
          ด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1 จัดท าโครงการขออนุมัติ
โครงการ 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

- 
โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

นายนิยม ศรีนุกูล 
 

2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

- 
โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

นายนิยม ศรีนุกูล 
 
 
 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
1  ปูายประชาสัมพันธ์ มีปูายให้
ความรู้ปูองกันเหตุ 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

5,000 
 

โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

นายนิยม ศรีนุกูล 

2. ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ตลอดปีการศึกษา
2565 

15,000 โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

นายนิยม ศรีนุกูล 

2  อุปกรณ์ปูองกันโรคอุบัติใหม
และอุบัติซ้ า 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

 

5,000 โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

นายนิยม ศรีนุกูล 

3. ขั้นติดตาม(C)     

1 ตรวจสอบการด าเนินการตาม
ค าสั่ง 

ภาคเรียน 2 ครั้ง - โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

คณะ ผู้บริหาร , 
นายนิยม  ศรีนุกูล 

2 ก ากับและติดตามงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ภาคเรียน 2 ครั้ง - 
โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

คณะ ผู้บริหาร , 
นายนิยม  ศรีนุกูล 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
    1 ประเมินและรายงานผล มิถุนายน 2565 

กันยายน 2565 
มีนาคม 2565 

- โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

คณะ ผู้บริหาร , 
นายนิยม  ศรีนุกูล 
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5. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน) จ านวน     25,000บาท 

 

 
 
  

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายรายจ่าย 
บุคลากร ด าเนินงาน 

ค่าจ้าง 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธารณู 
ปโภค 

1 ปูายประชาสัมพันธ์ มีปูายให้
ความรู้ปูองกันเหตุ 

10 ปูาย 500 5,000 - - - 5,000 - 
2 ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง 10 ชุด 1,500 15,000 - - - 15,000 - 

3 อุปกรณ์ปูองกันโรคอุบัติใหมและ
อุบัติซ้ า 

   5000 - - - 5,000 - 

      - - - - - 
รวม 25,000  - - 25,000 - 

 หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป มีความมั่นใจ และ ความเชื่อมั่น ในการที่
จะไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
2. มีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดี4. กิจกรรม/
ระยะเวลา/สถานที่ ในการ ด าเนินการ 

- ความพึงพอใจของ
นักเรียน  
-การรายงานผลการจัด
กิจกรรม 
-สังเกต,สอบถาม 
- ความพึงพอใจของ
นักเรียน  
-การรายงานผล 
-การรายงานผล 
 

- แบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อสภาพ
อาคารเรียน ห้องเรียน 
- ผลการปฏิบัติงาน 
- แบบประเมิน
โครงการ 
 
 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
7.2 นักเรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 7.3 นักเรียนอยู่ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ 
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       ลงชื่อ      .........  ......................   ผู้เสนอโครงการ 
(นายนิยม  ศรีนุกูล) 

ครู คศ.3 

              ลงชื่อ    ...............................     ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายประสิทธิ์  มายูร) 

      รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

          ลงชื่อ ..................................    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ 
งานกิจการนักเรียน 
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โครงการ   เยี่ยมบ้านนักเรียน 

กลุ่มงาน      กิจการนักเรียน 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเปูาหมาย 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.1 มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 
3.2 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ              จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ 

ลักษณะโครงการ    ใหม่   ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ     ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม  2565 
                               ครัง้ที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  2565 

สถานที่ด าเนินการ       โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 สภาพการศึกษาในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าจะต้องได้รับความ
ร่วมมือกันระหว่างบุคคลหลายฝุาย อาทิเช่น ครูผู้สอน  ครูที่ปรึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน  ในการพัฒนา
การศึกษาตลอดช่วงชั้นการศึกษาของนักเรียนอย่างต่อเนื่องจึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการพบปะพูดคุยกันระหว่างครู
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และผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งกระจายข่าวและข้อมูลของโรงเรียนสู่สาธารณชน   รวมทั้งรับรู้สภาพปัญหา
ของนักเรียนและผู้ปกครอง เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาตัวนักเรียนต่อไป  
นอกจากนี้  การพัฒนาระบบต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่นระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ยังเป็นการเพ่ิมความ
มั่นใจ และวางใจที่จะให้นักเรียนมาศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นโครงการที่ทาง
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลได้เล็งเห็นความส าคัญในการเข้าไปพบปะพูดคุยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัว
นักเรียนและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่างๆ 
เท่าท่ีทางโรงเรียนจะสามารถช่วยเหลือได้ 
  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือทราบถึงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ที่แท้จริง พร้อมได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน 
เป็นรายบุคคล 
              2.2 เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง 
              2.3 เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              2.4 เพ่ือให้ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
  
3. เป้าหมาย   
 3.1  ด้านปริมาณ(Quantity) 

 3.1.1. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละ 1  ครั้ง รวมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
                     - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน –  กรกฎาคม 2565 
                      -ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  1 พฤศจิกายน – ธันวาคม  2565 

 3.2  ด้านคุณภาพ(Quality) 
                 3.2.1 ทราบข้อมูลรายบุคคล  สภาพความเป็นอยู่และปัญหาภายในครอบครัวของนักเรียนแต่ละ
คนและน ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทฺธิภาพ  
     3.2.2 ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1.1 ขออนุมัติโครงการ 21  พ.ค. 2565 - ร.ร.ประชานิมิตฯ จ.ส.อ. จักราชัย  
1.2 ประชุม ท าค าสั่ง มอบหมาย
งานครูที่ปรึกษา 
     - ครั้งที่ 1 

 
 

17-21 พ.ค. 65 

 
- 

ร.ร.ประชานิมิตฯ จ.ส.อ. จักราชัย 
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     - ครั้งที่ 2 8–12 พ.ย. 65 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
     - ครั้งที่ 1 
     - ครั้งที่ 2 

24–28 พ.ค. 65 
8–12 พ.ย. 65 

   

    1.4 เตรียมเอกสารออกเยี่ยมบ้าน 
     - ครั้งที่ 1  
     - ครั้งที่ 2 

 
24–28 พ.ค. 65 
8–12 พ.ย. 65 

 
- 

 
- 

จ.ส.อ. จักราชัย 

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
2.1 ออกเยี่ยมบ้านตามค าสั่ง ครั้งที่ 1 1 มิ.ย.–20 ก.ค.65 3,240  คณะครูที่ปรึกษา 

2.2 ออกเยี่ยมบ้านตามค าสั่ง ครั้งที่ 2 1–30 พ.ย. 65 3,240  คณะครูที่ปรึกษา 
3. ขั้นติดตาม(C)     

3.1 บันทึกความก้าวหน้าของการ
ออกเยี่ยมบ้าน 
     - ครั้งที่ 1 
     - ครั้งที่ 2 

 
 
1-20  ก.ค. 65 
15–30 ธ.ค. 65 

 
- 

ร.ร.ประชานิมิตฯ 
 
 

คณะครูทีป่รึกษา 

3.2 รายงานการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
     - ครั้งที่ 1 
     - ครั้งที่ 2 

 
 
21-30 ก.ค. 2565 
1-10 ธ.ค. 2565 

 
 

500 

ร.ร.ประชานิมิต คณะครูที่ปรึกษา 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
    4.1 ประเมินผล ครั้งที่ 1 ก.ค. 65 

ครั้งที่ 2 ธ.ค. 65 
- ร.ร.ประชานิมิตฯ จ.ส.อ. จักราชัย 

    4.2..จัดท าสรุปรายงานผล 5-10 ม.ค. 2565 - ร.ร.ประชานิมิตฯ จ.ส.อ. จักราชัย 
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5. งบประมาณที่ขอใช้  
เงินงบประมาณ (เงินกิจกรรพัฒนาผู้เรียน)  เป็นเงิน  9,140 บาท   
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร ด าเนินงาน  
ค่าจ้าง ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ สาธาร 

ณูป
โภค 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู ภาคเรียนที่ 
1/2565  จ านวน  3 วัน                   
วันละ  120 บาท  

12 คน 360 4,320 - - 4,320 - 
 

- 

2 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู ภาคเรียนที่ 
2/2564  จ านวน  3 วัน                        
วันละ  120 บาท  

12 คน 360 4,320 - - 4,320 - 
 

- 

3 ค่าเอกสารเยี่ยมบ้าน 10 เล่ม 50 500 - - - 500 - 
รวม 9,140 - - 8,640 500 - 

หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
ผลผลิต 
    1.จ านวนนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้านร้อยละ 
100 
ผลลัพธ์ 
    1.งานกิจการนักเรียนได้ทราบถึงปัญหาของ
ผู้เรียนรายบุคคลสามารถแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม
เสี่ยง  กลุ่มปกติเพ่ือน าไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนต่อไปได้ 
    2.ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
และให้ข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

 
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
สภาพบ้านพัก  กิริยามารยาท 
2.สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
นักเรียน 
3. สอบถามนักเรียน  
ผู้ปกครอง  บุคคลใกล้เคียง 
 
 
 

 
1. แบบบันทึกการ
เยี่ยมบ้าน 
2. แบบรายงานการ
เยี่ยม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 ทราบถึงสภาพปัญหาของนักเรียนและสามารถช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพปัญหานั้นๆ ได้ 
     7.2 ลดช่องว่างระหว่างผู้ปกครองกับครูท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองของเด็ก
นักเรียน 
     7.3 ครูและผู้ปกครองร่วมกันแก้ปัญหาและหาวิธีปูองกันปัญหาร่วมกัน. 
  

                           ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ   
                                                          (จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ) 
                                           ต าแหน่ง ครู                 

                            ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               ( นายประสิทธิ์  มายูร) 

                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 

         (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

กลุ่มงาน      กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  1. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
  3.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
  4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

หน่วยงานที่รับผิด    โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ      จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ 

ลักษณะโครงการ     ใหม่     ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ    ครั้งที่  1   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565 
        ครั้งที่  1   ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 25645 

สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 แนวนโยบายในการจัดการศึกษาในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญแก่ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น  
เพ่ือให้ชุมชนได้รับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับโรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ไปจนถึงระดับกระทรวง  และให้ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการท างาน
และรับทราบปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนและกระบวนการจัดการศึกษา  เพื่อจะได้น าความรู้  ประสบการณ์  
ตลอดจนระดมทรัพยากรและศักยภาพของตนเองที่มีอยู่มาช่วยเหลือหรือเสนอแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
ให้แก่โรงเรียน  ตลอดจนการร่วมกันระดมความคิดในการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโรงเรียนประชานิมิต
พิทยานุกูลจึงต้องมีการจัดท าโครงการจัดประชุมผู้ปกครองขึ้นโดยก าหนดให้มีการด าเนินการจัดประชุม
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ผู้ปกครองขึ้น ภาคเรียนละ 1  ครั้ง  โดยเริ่มด าเนินการเมื่อเริ่มเปิดภาคเรียนใหม่  ตามก าหนดเวลาที่แน่นอน
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
 2.2  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 2.3  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาการศึกษา 
 2.4  ชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในด้านต่างๆ  ในการจัดการศึกษา 

3. เป้าหมาย   
 3.1  ด้านปริมาณ(Quantity) 

1.   โรงเรียนสามารถจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  อย่างน้อยภาคเรียนละ1  ครั้ง 
2. ผู้ปกครองนักเรียน  เข้าร่วมประชุมไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ  80  

 3.2  ด้านคุณภาพ(Quality) 
1. ผู้ปกครองนักเรียน  และชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
2. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1.1 ขออนุมัติโครงการ 20-30 พ.ค.65 -  จ.ส.อ. จักราชัย 
1.2 แต่งตั้งค าสั่ง 1-5 มิ.ย. 65 -  จ.ส.อ. จักราชัย 

1.3 ประชุมเพ่ือวางแผน 1-5 มิ.ย. 65 -  คณะครูทุกคน 
2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
2.1 จัดเตรียมเอกสาร 1-5 มิ.ย. 65   ครูที่ได้รับมอบหมายตาม

ค าสั่ง 
2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ/ส่ง
หนังสือเชิญประชุม 

5-10 มิ.ย. 65 -  ครูที่ได้รับมอบหมายตาม
ค าสั่ง 

2.3 ด าเนินการจัดประชุม
ผู้ปกครองครั้งที่  1 

  ก.ค. 65 4,875  คณะครูทุกคน 

2.4 ด าเนินการจัดประชุม
ผู้ปกครองครั้งที่  2 

  พ.ย.  65 4,875  คณะครูทุกคน 
 

3. ขั้นติดตาม(C)     
     3.1 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 3 ก.ค. 65 -  จ.ส.อ. จักราชัย 
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การออกเยี่ยมบ้าน ครั้งที่ 1  
    3.2 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
การออกเยี่ยมบ้าน ครั้งที่ 1 

25 พ.ย. 65 -  จ.ส.อ. จักราชัย 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
    4.1.ประเมินผลกิจกรรม 3-5 ก.ค. 2565 

25-26 พ.ย.65 
-  จ.ส.อ. จักราชัย 

    4.2 รายงานผลการจัดกิจกรรม 3-5 ก.ค. 2565 
25-26 พ.ย.65 

-  จ.ส.อ. จักราชัย 

 
5. งบประมาณที่ใช้  

 ไช้งบประมาณจากหมวดเงินอุดหนุน    9,750   บาท  
  

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 

รายการ 
จ านว

น 
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร ด าเนินงาน  
ค่าจ้าง ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ สาธารณู

ปโภค 

2 ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม 1/2564 

195 คน 25 4,875 - - 4,875 - - 

3 ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม 2/2564 

195 คน 25 4,875 - - 4,875 - - 

รวม 9,750 - - 9,750 - - 
หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
     1.จ านวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม 
     2. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
ผลลัพธ์ 
     1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 

1. สังเกตการณ์เข้าประชุม 
2. ส ารวจความพึงพอใจ/ประเมิน
ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เกี่ยวข้อง 
3.การมีส่วนร่วมในการเข้าประชุม 
4. การแสดงความคิดเห็น 

1. แบบสังเกตการมีส่วนร่วม 
2.แบบส ารวจความพึงพอใจ 
3. บันทึกการเข้าประชุม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

2.การแสดงความคิดเห็น 
3.การมีส่วนร่วมในการเข้าประชุม 
 

  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         7.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

7.2 โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนา   
         7.3  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
 

                            ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ   
     (จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ) 

 ครู                 

                           ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
    ( นายประสิทธิ์  มายูร ) 

    รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
                           ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์ 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ   โรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  School) 

กลุ่มงาน    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 

  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ        จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ 

ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ      ตลอดปีการศึกษา 2565 

สถานที่ด าเนินการ       โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
1.หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันมนุษย์ชาติก าลังพบกับสิ่งที่เรียกว่า "วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม" (Environment Crisis) ที่มี
ความรุนแรงเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับโลกก็ตาม ทุกหนทุกแห่งประชาชนเริ่ม
มีความรู้สึกว่า ก าลังได้รับแรงกดดัน และผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อการด ารงชีวิตของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศไม่ทางตรงก็ทางอ้อม แต่สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันไม่
เพียงเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเท่านั้น มนุษย์ยังเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอีก
ทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก ยิ่งถ้าไม่มีการวางแผนที่รอบคอบและรัดกุม จะก่อให้เกิดปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมจนอาจจะปรับคืนสู่สภาพปกติได้ยาก หรือท าให้เสียสภาพเดิมไป กลายเป็น
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะต่อการด ารงชีวิต และถึงขั้นท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้  
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จากสถานการณ์ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เรียกสภาพดังกล่าวนี้
ว่า "มลพิษ" (Pollution) ได้แก่ มลพิษทางน้ า ทางดิน ทางอากาศ ทางเสียง ทางทัศนียภาพ รวมทั้งสารพิษต่าง 
ๆ ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ทั้งสิ้น ทั้งที่เป็นการกระท าโดยการ
ตั้งใจ การกระท าโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตามแต่ เช่น การตัดไม้ท าลายปุา การปล่อยน้ าเสียลงใน
แม่น้ าล าคลอง การทิ้งขยะ รวมทั้งการก าจัดขยะที่ไม่ถูกวีธี เช่น การเผาโฟม หรือถุงพลาสติก ซึ่งส่งผลให้โลก
ร้อนข้ึน เนื่องจากชั้นโอโซนถูกท าลายจากควันที่ลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ หรือการน าขยะมากองรวมกันเพ่ือ
เผาจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น าโรคชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ ยุง และเชื้อโรค ทั้งยัง
ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งสิ้น ทั้งทางด้าน
ร่างกาย เช่น เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เกิดความไม่สบายใจเมื่อเจ็บไข้ได้ปุวย ทั้งยังสูญเสียเงินค่ารักษาพยาบาล 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัว และเศรษฐกิจสังคมต่อไปเป็นทอด ๆ รวมทั้งสภาพทางกายภาพจะ
หมดความสวยงาม น้ าในแม่น้ าละคลองจะไม่สามารถใช้ในการอุปโภคได้ สัตว์น้ าไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ท า
ให้ระบบนิเวศวิทยาขาดความสมดุลไป ฯลฯ ทั้งนี้พ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านทุ่งครกก าลัง
ประสบกับปัญหาดังกล่าว เช่น การก าจัดขยะโดยการเผา สัตว์น าโรคชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะยุงลาย ซึ่งเป็น
พาหะของโรคไข้เลือดออกเนื่องจากขยะบางชนิดเป็นที่ขังน้ าซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย อีกทั้ง
สภาพแวดล้อมในชุมชนก็หมดความสวยงามเนื่องจากมีขยะกระจายเกลื่อนกลาดอยู่ทั่วบริเวณ  

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ได้เล็งเห็นความส าคัญของการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี จึงได้ร่วมมือกัน
จัดท าโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  School) ขึ้น โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติแล้วสรุป 
หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง อันจะท าให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก และมีจิตส านึกในการก าจั ด
ขยะทั้งยังมีส่วนช่วยในการก าจัดขยะในชุมชน อย่างบูรณาการต่อไป 
 

2. วัตถปุระสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการของการลด 
ขยะ  การคัดแยกขยะ และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2.2 เพ่ือจัดหาอุปกรณ์และสถานที่รองรับขยะที่เพียงพอ 
 2.3  เพื่อให้ปริมาณขยะในโรงเรียนมีจ านวนลดลง 

3. เป้าหมาย   
 3.1  ด้านปริมาณ(Quantity) 
  - ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 15  คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน   195  คน  เขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
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 3.2  ด้านคุณภาพ(Quality) 
                 -  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการของการลดขยะ                    
การคัดแยกขยะ  และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  รวมทั้งให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมจากโครงการโรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนจัดท าขึ้น 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)  - ร.ร.ประชานิมิตฯ  

1.1 เสนอโครงการและขออนุมัติ 5-9 มิ.ย.2565 -  จ.ส.อ.จักราชัย 
1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 19–23 มิ.ย.

2565 
-  จ.ส.อ.จักราชัย 

1.3 ประชุมวางแผนด าเนินการ 
ก าหนดกิจกรรมและมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ 

19–23 มิ.ย.
2565 

  จ.ส.อ.จักราชัย 

1.4 จัดเตรียมเอกสาร  วัสดุที่
จ าเป็น 

25-30 มิ.ย.
2565 

  จ.ส.อ.จักราชัย 

1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ ก.ค.2565 -  จ.ส.อ.จักราชัย 
2.  ขั้นด าเนินการ(D)  9,875 ร.ร.ประชานิมิตฯ  

2.1 กิจกรรมการให้ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง มีการจัดท าปูายนิเทศ
เผยแพร่ความรู้ และฐานการเรียนรู้
ขยะบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ความรู้แก่ครู  
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และ
เดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง  
ชุมชน 

 
ก.ค.2565 – 
มี.ค. 66 

  เจ้าหน้าที่พัสดุ/ครูที่
ได้รับมอบหมายตาม
ค าสั่ง 
 
 
 
 
 

2.2 กิจกรรมเสียงตามสายให้
ความรู้แก่ครู  นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองและ
ชุมชน 

ก.ค.2565 – 
มี.ค. 66 

  จ.ส.อ.จักราชัย
คณะกรรมการ
นักเรียน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

    2.3 กิจกรรมแยกขยะจากห้องเรียน 
        - ขยะกระดาษ 
        - ขยะพลาสติก 
        - ขยะทั่วไป 
        - ขยะอันตราย 
 

ก.ค.2565 – 
มี.ค. 66 

-  ครูที่ได้รับมอบหมาย
ตามค าสั่ง 
คณะกรรมการ
นักเรียน 

    2.4 กิจกรรมการลด การใช้ซ  า และ
คัดแยกน ากลับมาใช้ประโยชน์ (3Rs) 
        1) กิจกรรมลดขยะอินทรีย์ลด
ปริมาณขยะในโรงเรียนและลดการใช้ที่ 
ฟุ่มเฟือย 
       - กิจกรรมกินอาหารให้หมดไม่
เหลือเศษอาหาร 
       - ปิดไฟทุกครั งที่ไม่ใช้งานและ
เปิดเฉพาะจุดที่ใช้ 
       - ปิดคอมพิวเตอร์และพัดลมเมื่อ
ไม่ใช้งาน 
       - กินอาหารให้หมดจาน 
       - งดการใช้กล่องโฟม 
       - หลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์ประเภท
ใช้ครั งเดียว 
       - ใช้ถุงผ้า 
       2) กิจกรรมการใช้ซ  า 

-การใช้แก้วน  าส่วนตัว 
-การใช้จานใส่อาหารแทน 

ถุงพลาสติกและโฟม 
-การใช้กระดาษสองหน้า 

       3) กิจกรรมน าขยะกลับมาใช้ใหม่ 
          - ผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
          - ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์จากเศษ
วัสดุ/ประกวด 

ก.ค.2565 – 
มี . ค . 66ก . ค .
2565 – มี.ค. 
66 

  ครูที่ได้รับมอบหมาย
ตามค าสั่ง 
คณะกรรมการ
นักเรียน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

     2..5 กิจกรรมธนาคารขยะ/ฐานการ
เรียนรู้ขยะบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
     - การคัดแยกขยะ 
     - รับซื อขายขยะจากห้องเรียน 
 
 

ก.ค.2565 – 
มี.ค. 66 

  

ครูที่ได้รับมอบหมาย
ตามค าสั่ง 
คณะกรรมการ
นักเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

   2.6 กิจกรรมคัดแยกขยะ 
      - ขยะเปียก/ขยะรีไซเคิล/ขยะ
ทั่วไป/ขยะอันตราย 

ก.ค.2565 – 
มี.ค. 66   

ครูที่ได้รับมอบหมาย 
คณะกรรมการ
นักเรียน 

3. ขั้นติดตาม(C)  - ร.ร.ประชานิมิตฯ  
    3.1 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ
ท ากิจกรรม  

มี.ค. 66 -  จ.ส.อ.จักราชัย 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)  - - - 
    4.1 ประเมินผลโครงการโดยใช้

แบบประเมินโครงการ 
มี.ค. 2566 -  จ.ส.อ.จักราชัย 

    4.2รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

31 มี.ค. 2566 -  จ.ส.อ.จักราชัย 

5. งบประมาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณ  จ านวน    9,875 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 
 

ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ สาธารณูปโภค 

1 ถังขยะแยกประเภท 4 ถัง 500 2,000 - - - 2,000 - 

2 ค่าซ่อมแซม ปรับปรุงที่เก็บคัด
แยกขยะ (ธนาคารขยะ) 
 

1 ชุด 500 1,000 - - - 1,000 - 

3 ปูายความรู้เกี่ยวกับการแยก
ขยะ 

5 ปูาย 400 2,000 - - - 2,000 - 

4 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 195 คน 

1 มื้อ 25 4,875 - - 4,875 - - 

รวม 9,875 - - 4,875 5,000 - 
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หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการของการลดการคัดแยกขยะและ
การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันรวมทั งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจาก
โครงการโรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนจัดท าขึ น 
 

1. สังเกต 
2. สอบถาม 
 
 
 
 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
 
 
 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
       7.1 ที่เก็บรวบรวมและคัดแยกขยะและกระบวนการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน 
        7.2 นักเรียนได้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของขยะบางประเภทว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
หลายครั้ง หรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ 
        7.3 ฝึกนิสัยการหารายได้และการออมทรัพย์ 

   7.4 ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท าให้
สภาพแวดล้อมดีขึ้น และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

                           ลงชื่อ                ผู้เสนอโครงการ   
       (จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ) 

             ครู                 

                           ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   ( นายประสิทธิ์  มายูร ) 

                        รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

                           ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 

                       ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ    วันไหว้ครู 

กลุ่มงาน      กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ        นายกิตตินันท์ นามสูงเนิน 

ลักษณะโครงการ   ใหม่   ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ     ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2565 

สถานที่ด าเนินการ       หอประชุมอเนกประสงค์  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

1.หลักการและเหตุผล 
 จากการปฏิรูปการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( Child  Center ) เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียน  คิดเป็น  ท าเป็นแก้ปัญหาเป็น  
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์การพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
ดังกล่าว ถือเป็นภารกิจหลักที่โรงเรียนจะต้องด าเนินการ   เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการที่ส าคัญในแนวการจัด
การศึกษา  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  ที่ระบุว่า “ ผู้เรียนส าคัญที่สุด ”  เราทุกคนเกิดมาย่อมมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้เพ่ือให้เกิดสติปัญญา และความรู้  เมื่อมีครูเราก็ต้องแสดงความเคารพนบนอบต่อครู  ระลึกถึงบุญคุณ
ของครู เพ่ือแสดงตนว่าเป็นศิษย์ของท่านและแสดง“การไหว้ครู” ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ
ไทยที่สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคน ซึ่งการไหว้ครูมีอยู่หลายลักษณะ ได้แก่ การไหว้ครูเพ่ือแสดงความ
เคารพ การไหว้ครูในวันไหว้ครู การไหว้ครูก่อนแสดงศิลปะปูองกันตัว และก่อนแสดงศิลปะดนตรี  
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 ส าหรับโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลได้มีการปลูกฝังให้นักเรียนมีความเคารพและระลึกถึงบุญคุณ
ของครูบาอาจารย์ โดยจัดพิธีไหว้ครูเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  ทั้งนี้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ตระหนัก
ความส าคัญของการไหว้ครู จึงได้จัดท าพานไหว้ครูและเข้าร่วมพิธีไหว้ครูอย่างต่อเนื่องเสมอมา 
 กิจกรรมไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ทักษะการด ารงชีวิต และฝึกการมีความรับผิดชอบ ความเสียสละความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณซึ่ง
เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เป็นไปตามหลักการที่ส าคัญในแนวการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  โรงเรียนประชานิมิต
พิทยานุกูลจึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมวันไหว้ครูนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
     1) เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคี ความ 

รับผิดชอบ ความเสียสละและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     2) เพ่ือให้นักเรียน ได้สร้างชิ้นงานและแสดงความนอบน้อมและความเคารพต่อครูบาอาจารย์ 
     3) เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม 

ของไทย  
3. เป้าหมาย   
 3.1  ด้านปริมาณ(Quantity) 

1) นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  จ านวน   202  คน 
2)  ครู  จ านวน    14  คน 

 3.2  ด้านคุณภาพ(Quality) 
                 -  นักเรียนร้อยละ 100 ได้แสดงออกถึงความมีคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคี ความ
รับผิดชอบ ความเสียสละและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
16 – 30 พ.ค
2565 

   

1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 25 พ.ค. 2565 - รร.ประชา
นิมิตฯ 

คณะครูทุกคน 

1.2 เสนอโครงการ 27-28 พ.ค.2565 - รร.ประชา
นิมิตฯ 

กิจการนักเรียน 
 

1.3 เสนอค าสั่ง 31 พ.ค. 2565 - รร.ประชา
นิมิตฯ 

กิจการนักเรียน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2.  ขั้นด าเนินการ(D)     

2.1 จัดซื้อวัสดุ 5-11 มิ.ย. 2565  
 
 
 

5,000 
 

รร.ประชา
นิมติฯ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ/ครูที่
ได้รับมอบหมายตาม

ค าสั่ง 
2.2 ตกแต่งเวที 14-15 มิ.ย.2565 รร.ประชา

นิมิตฯ 
ครูที่ได้รับมอบหมายตาม

ค าสั่ง 
2.3 จัดท าพานและซ้อมพิธีไหว้
คร ู

14-15มิ.ย. 2565 รร.ประชา
นิมิตฯ 

นักเรียน/คณะครูทุกคน 

2.4 ด าเนินการกิจกรรมไหว้ครู
ตามโครงการ 

16 มิ.ย. 2565 รร.ประชา
นิมิตฯ 

นักเรียน/คณะครูทุกคน 

3. ขั้นติดตาม(C)     
3.1 ตรวจสอบการด าเนินการ
ตามค าสั่ง 

12-15 มิ.ย. 
2565 

- รร.ประชา
นิมิตฯ 

กิจการนักเรียน 
 

3.2 ก ากับและติดตามงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

12-15 มิ.ย. 
2565 

- รร.ประชา
นิมิตฯ 

กิจการนักเรียน 
 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
    4.1  สังเกตการเข้าร่วม

กิจกรรม 
16 มิ.ย.2565 - รร.ประชา

นิมิตฯ 
กิจการนักเรียน 

 
    4.2 สรุปประเมินผลกิจกรรม 22 มิ.ย. 2565 - รร.ประชา

นิมิตฯ 
กิจการนักเรียน 

 
    4.3 สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร 25 มิ.ย. 2565 - รร.ประชา

นิมิตฯ 
กิจการนักเรียน 
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5. งบประมาณที่ใช้  
 ใช้เงินงบประมาณเงินอุดหนุน   5,000  บาท 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร ด าเนินงาน 
ค่าจ้าง ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ

1 ค่าปูายโครงการ 1 ปูาย 1,000 1,000 - - - 1,000 
2 เงินรางวัลประกวดพาน

ไหว้คร ู
9 รางวัล 3,000 3,000 - - 3000 

- 

3 ค่าวัสดุจัดสถานที่และ
กิจกรรม 

1 ชุด 1,000 1,000 - - - 1,000 

รวม 5,000   3,000 2,000 
หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

        1.นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรม
จริยธรรมด้านความสามัคคี ความรับผิดชอบ 
ความเสียสละและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ 
     2.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมในระดับดี 
 
 
 
 

1. สังเกตการร่วมกิจกรรม 
2. ความพึงพอใจ 
3. สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

1. แบบสังเกตการร่วม
กิจกรรม 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจ 
3. แบบสัมภาษณ์ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

          7.1 นักเรียน ได้สร้างชิ้นงานและแสดงความความเคารพนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ รวมทั้งมีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของพิธีไหว้ครู 
           7.2  นักเรียนได้แสดงออกถึงความมีคุณธรรมจริยธรรมความสามัคคี ความรับผิดชอบ ความเสียสละ
และความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

7.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคี ความรับผิดชอบ ความ
เสียสละและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.4 ครูและศิษย์เกิดความรู้สึกที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 

         

                                                        ลงชื่อ.....................  ..................................ผู้เสนอโครงการ   
                       ( นายกิตตินันท์ นามสูงเนิน ) 

                               พนกังานราชการ                 

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

                              ( นายประสิทธิ์  มายูร ) 
                                                        รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
                              ลงชื่อ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

                          (นายสุวฒัน์  อินทวงศ์) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ   โรงเรียนน่าอยู่ ห้องเรียนน่าเรียน ( 5ส ) 

กลุ่มงาน    บริหารกิจการนักเรียน 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   1) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
มีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
   1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ          โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ                       จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ 

ลักษณะโครงการ         ใหม ่   ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ           ตลอดปีการศึกษา 2564 

สถานที่ด าเนินการ              โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

1. หลักการและเหตุผล  
  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน เพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี   มีความรู้   มี
คุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข   จ าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา   การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียน และบริเวณโรงเรียนก็เป็น
ส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้การพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียนได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งยังเอ้ือให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ   เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการ
เรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และ
สังคมด้วย 

 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้นักเรียน ได้แข่งขันและร่วมใจพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  ตลอดจน เป็นการรณรงค์ให้นักเรียนทุกคนรู้จักรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมของตน เพ่ือเป็น
การ ท าให้ทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสวยงาม น่ามอง และเป็นการสร้าง ความสามัคคีให้นักเรียนใน
โรงเรียนและชุมชนอีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่  ห้องเรียน  อาคารเรียน ลานกีฬา อาคาร 
อเนกประสงค์  โรงอาหาร  อาคารส านักงาน  และรอบบริเวณโรงเรียน ให้สะอาด เรียบร้อย มีความปลอดภัย
ในสวัสดิภาพด้านต่างๆส าหรับนักเรียน 

2.2 เพ่ือจัดห้องเรียนและสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 

3. เป้าหมาย   
 3.1  ด้านปริมาณ(Quantity) 

1) ห้องเรียน  อาคารเรียน ลานกีฬา อาคารอเนกประสงค์  โรงอาหาร  อาคารส านักงาน   
และรอบบริเวณโรงเรียน มีสภาพแวดล้อมทีส่ะอาด เรียบร้อย และมีความปลอดภัย ร้อยละ 100 

2) ห้องเรียนและสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลทุก 
ห้อง มีบรรยากาศท่ีดี และเอ้ือต่อการเรียน iร้อยละ  100 

3) นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลทุกคน มีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
 3.2  ด้านคุณภาพ(Quality) 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลมีสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่  ห้องเรียน  อาคารเรียน  
ลานกีฬา อาคารอเนกประสงค์  โรงอาหาร  อาคารส านักงาน  และรอบบริเวณโรงเรียน สะอาด เรียบร้อย และ
มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีดี และเอ้ือต่อการเรียน ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1.1 ขออนุมัติโครงการ 24-25  พ.ค. 65 - โรงเรียนประชานิมิต ฯ จ.ส.อ.จักราชัย 
1.2 แต่งตั้งค าสั่ง 27-28  พ.ค. 65 - โรงเรียนประชานิมิต ฯ จ.ส.อ.จักราชัย 
1.3 ประชุมเพ่ือวางแผน 31  พ.ค. 65 - โรงเรียนประชานิมิต ฯ คณะครูทุกคน 
2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
2.1 จัดซื้อวัสดุด าเนินงาน 1 – 5  มิ.ย. 65 11,400  ครูที่ได้รับ

มอบหมาย 
2.2 จัดเตรียมเอกสาร 6-10  มิ.ย. 65   ครูที่ได้รับ

มอบหมาย 
2.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ/แบ่งเขต
พ้ืนทีร่ับผิดชอบ 

6-10  มิ.ย. 65   จ.ส.อ.จักราชัย/
คณะกรรมการ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2.4 ด าเนินการท ากิจกรรม 5 ส. ตาม
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
       - ภาคเรียนที่ 1 
 
       -ภาคเรียนที่ 2 

 
 
16 พ.ค.  - 
30  ต.ค. 2565 
1  พ.ย. 2565- 
31  มี.ค. 2566 

  ครูที่ปรึกษา/
คณะครูทุกคน 

2.5 จัดประกวดความสะอาดเขตพ้ืนที่
และห้องเรียนน่าอยู่ 

ภาคเรียนที่ 1 และ 
ภาคเรียนที่ 2 

3,600  ครูที่ปรึกษา/
คณะครูทุกคน 

3. ขั้นติดตาม(C)     
3.1 สังเกตการณเ์ข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมประเมินผลทุกวันๆละ 2 ครั้ง  
เช้า-เย็น 
    - ภาคเรียนที่ 1 
    - ภาคเรียนที่ 2 

 
16 พ.ค.  - 
30  ต.ค. 2565 
1  พ.ย. 2565- 
31  มี.ค. 2565 

  จ.ส.อ.จักราชัย 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
    4.1.ประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรมตามเขตพ้ืนที่ 
16 พ.ค.  - 
30  ต.ค. 2565 
1  พ.ย. 2565 - 
31  มี.ค. 2566 

  ครูที่ปรกึษา/
คณะกรรมการ
นักเรียน 

    4.2 รายงานผลการจัดกิจกรรม/
มอบรางวัล 
   ภาคเรียนที่ 1 
   ภาคเรียนที่ 2 

16 พ.ค.  - 
30  ต.ค. 2565 
1  พ.ย. 2565- 
31  มี.ค. 2566 

  จ.ส.อ.จักราชัย 
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5. งบประมาณที่ใช้  
 ใช้เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุน    15,000    บาท  

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
บุคลากร ด าเนินงาน  
ค่าจ้าง ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ สาธาร 

ณูปโภค 

1 เข่งใส่ขยะ 9 อัน 120  1,080  - - -  1,080  - 
2 ถังขยะ 9 อัน 120  1,080  - - -  1,080  - 
3 ไม้กวาดดอกหญ้า 55 อัน 55  3,025  - - -  3,025  - 
4 ไม้ถูพื้นห้องเรียน 15 อัน 120  1,800  - - -  1,800  - 

5 ไม้กวาดหยากไย ่ 15 อัน 55    825  - - -    825  - 
6 ที่ตักขยะ 20 อัน 20    400  - - -    400  - 
7 แปรงขัดส้วม 10 อัน 20    200  - - -    200  - 
8 แปรงขัดพื้นห้องน้ าด้ามยาว 10 อัน 100  1,000  - - -  1,000  - 
9 ขัน 15 อัน 20    300  - - -    300  - 
10 น้ ายาล้างห้องน้ า 3.5 ลิตร 5 แกลลอน  210.   1,050 - - -  1,050 - 
11 น้ ายาถูพ้ืน 2.0 ลิตร 4 แกลลอน 160     640       640  

11 เงินรางวัลการประกวด
ห้องเรียน 

9 ห้อง - 1,800 - - 1,800 - - 

12 เงินรางวัลการประกวดเขต
พื้นที่ 5 ส 

9 ห้อง - 1,800 - - 1,800 - - 

รวม 15,000 - - 3,600 11,400 - 

หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

    1. ห้องเรียน  อาคารเรียน ลานกีฬา อาคารอเนกประสงค์  โรง
อาหาร  อาคารส านักงาน และรอบบริเวณโรงเรียน มีสภาพ 
แวดล้อมทีส่ะอาด เรียบร้อย และมีความปลอดภัย ร้อยละ 100 
   2. ห้องเรียนและสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนของ
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลทุกห้อง มีบรรยากาศท่ีดี และเอ้ือ
ต่อการเรียน iร้อยละ  100 
   3. นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลทุกคน มีสุขภาพกาย
และจิตที่ดี 

- สังเกต 
- ประเมินผลการ
ท าความสะอาด 
 
 
 
 
 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมินผล 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ได้ผลการประเมินนักเรียนห้องท่ีปฏิบัติงานดีเด่นล าดับที่ 1-3 
2) ท าให้นักเรียนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 
3) ท าให้ทัศนียภาพของโรงเรียนและชุมชนสวยงามน่ามอง 
4) นักเรียนในโรงเรียนและชุมชนมีความสามัคคี 

 

                               ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ         
                  (จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ) 

                ครู   

                              ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( นายประสิทธิ์  มายูร ) 

       รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

                             ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 

                  ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ โรงเรียนสีขาว 

กลุ่มงาน     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  1. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  3.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
  4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ               นายกิตตินันท์  เนินสูงเนิน 

ลักษณะโครงการ   ใหม่   ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ      ตลอดปีการศึกษา 2565 

สถานที่ด าเนินการ       โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

1. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน  
  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลตระหนักถึงความส าคัญถึงคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน จึงได้จัดโครงการการรณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“รั้วโรงเรียน”  
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2. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการปูองกันยาเสพติดแก่นักเรียน 

2.  เพื่อให้ชุมชนเข้าใจและร่วมคิด ร่วมท า รณรงค์ ปูองกัน การแพร่ระบาดของสารเสพติดในโรงเรียน 
3.  เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน เข้าสู่สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตที่สงบสุขแบบยั่งยีน 
4.  เพื่อให้สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนสีขาว” ปลอดจากยาเสพติด 
 

3. เป้าหมาย  
  3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 บุคลากรในสถานศึกษามีความตระหนักในการท าโรงเรียนให้เปน็โรงเรียนสีขาวร้อยละ 90 

                   3.1.2 นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 90 มีภูมิคุ้มกันสารเสพติด 

               3.1.3 โรงเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนสีขาวอย่างยั่งยืน 100%. 
              3.1.4 นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
     3.2.1 นักเรียนเกิดความเข้าใจตรงกันเพื่อปูองกันสารเสพติด มีสุขภาพกายและจิตที่ดี และ
สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนสีขาว” ปลอดจากยาเสพติด  
 
4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

    1.ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาและความ
ต้องการ วิเคราะห์ 

1-5 มี.ค.65 - - นายกิตตินันท์ 

    2.วางแผนการด าเนินงาน 8-12 มี.ค.65 - - นายกิตตินันท์   
3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 15-19 มี.ค.65 - - นายกิตตินันท์   

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
    1. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  

17-21 พ.ค.65 - - นายกิตตินันท์   

    2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในการด าเนินกิจกรรม 

24-28 พ.ค.65 - - นายกิตตินันท์   

  3 กิจกรรมรณรงค์ปูองกันแก้ไขยาเสพติด 

      -  ผู้แทนนักเรียนส ารวจ บันทึกให้
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

      - ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่องราว 

 

1 มิ.ย. 65 
 – 31 มี.ค. 66 

3,000 - นายกิตตินันท์  
คณะครู 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
ของโรงเรียนสีขาว 

      - ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
       - จัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด 

       - ประกวดค าขวัญ ประกวดเรียง 
ความต่อต้านยาเสพติด 

       - จัดเอกสาร แผ่นพับ 

       - รายงานผลการด าเนินการเรื่องยา
เสพติด 

      -  กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 

    

3. ขั้นติดตาม(C)     
- การติดตามผลการด าเนินโครงการ 14-18 ก.พ.66 - - นายกิตตินันท์   

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
- สรุปและรายงานผลมาวางแผนในการ

จัดกิจกรรมต่อไป 
1-4 มี.ค.66 

 
- - นายกิตตินันท์   

 
5. งบประมาณที่ขอใช้ 
       งบประมาณ จ านวน   3,000  บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 
 

ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
สาธารณูป 

โภค 

1 ค่าปูายรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ 

5 ปูาย 300 1,500 -- - - 1,500 - 

2 วัสดุเอกสาร 1 ชุด 1,500 1,500 - - - 1,500 - 

รวม 3,000 - 
 

- 
 

- 
 

3,000 - 
หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

     1. บุคลากรในสถานศึกษามีความตระหนักในการ
ท าโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสีขาว 

     2. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีภูมิคุ้มกันสารเสพติด    

     3.  โรงเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนสีขาว
อย่างยั่งยืน 

     4 นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
 

- สังเกต 
- ประเมินผล 
 
 
 
 
 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 
 
 
 
 
 

 
 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 บรรยากาศในห้องเรียนมีความอบอุ่นเอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้ปลอดจากสารเสพติดการพนัน 
สื่อไม่เหมาะสมและการทะเลาะวิวาท 

          8.2 บุคคลในโรงเรียนปลอดจากสารเสพติด การพนัน สื่อไม่เหมาะสมและการทะเลาะวิวาท 

          8.3 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายมุขทุกชนิด 

          8.4 นักเรียนมีความห่วงใยเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

          8.5 ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาปกปูองและดูแลให้เป็นโรงเรียนสีขาวตลอดไป 

 
                ลงชื่อ.......  ..................................... ผู้เสนอโครงการ 
               (นายกิตตินันท์  เนินสูงเนิน) 

   พนักงานราชการ 
 

                             ลงชื่อ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายประสิทธิ์  มายูร) 

                                                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
 
                  ลงชื่อ ...................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสุวฒัน์  อินทวงศ์) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 

กลุ่มงาน    กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
   3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ     จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ 

ลักษณะโครงการ   ใหม่   ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ     มิถุนายน  2565  –  มีนาคม  2566 

สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้  สร้างความ
ตระหนักและความส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธีตามวิถีประชาธิปไตย
และมุ่งที่จะพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาภายใต้
นโยบายคุณธรรมน าความรู้ การสร้างความตระหนักและความส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การสร้างความสมานฉันท์ การใช้สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตยมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของ
กระบวนการเรียนรู้ โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตยในจุดเน้นด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
ภาคเอกชนและท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาซึ่งมีจุดเน้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรนักเรียน 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จึงเห็นควรให้มีการพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้ในบทบาทหน้าที่ตามวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมเพ่ือการ
เรียนรู้และพัฒนาสังคมไทย โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไกในการสร้างประสิทธิภาพความเป็นประชาธิปไตย 
ความเป็นธรรม สันติวิธี ความเป็นผู้มีจิตอาสาและความพอเพียง ในสังคมตั้งแต่สังคมระดับโรงเรียน ครอบครัว
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และชุมชนจนถึงสังคมใหญ่ ระดับประเทศ สภานักเรียนที่จัดตั้งขึ้นจะเป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไปเพ่ือเป็นการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน จึงได้จัดให้มี
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพ่ือพัฒนาองค์กรนักเรียนให้เข้มแข็ง สามารถด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอันเป็นวิถีชีวิต 
ที่รัฐธรรมนูญวางไว้ได้ 
 2.2. นักเรียนมีความคุ้นเคยกับสังคมธรรมาภิบาล สามารถสร้างและเคารพกลไก กติกา การด าเนิน                    
งานองค์กรนักเรียนและมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์สังคมใหญ่ในอนาคตใน                    
สังคมธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนในโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลจ านวน 12  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   - สภานักเรียนสามารถด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  
สามารถเป็นต้นแบบได้ 
 
4.  กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

1.1ศึกษานโยบายของ
โรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

1- 5 มิ.ย.65 - - ฝุายกิจการนักเรียน 

1.2 ศึกษาผลการด าเนิน
โครงการในปีที่ผ่านมา 

1- 5 มิ.ย.65 - - ฝุายกิจการนักเรียน 

1.3 ศึกษาบริบทและสภาพ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการ 

1- 5 มิ.ย.65 - - ฝุายกิจการนักเรียน 

1.4จัดท าโครงการน าเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

6- 15 มิ.ย.
65 

- - ฝุายกิจการนักเรียน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นด าเนินการ(D)     

2.1 เขา้ค่ายละลายพฤติกรรม
และอบรมภาวะผู้น า 

4-5 ก.ค.65  รร.ประชานิมิต
นิมิตพิทยานุกูล 

ฝุายกิจการนักเรียน 

3.ขั้นติดตาม(C)     

3.1 ติดตามตรวจสอบร้อยละ
นักเรียนที่ได้รับการอบรมตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

4-5 ก.ค.65 - - ฝุายกิจการนักเรียน 

3.2 ติดตามตรวจสอบร้อยละ
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

4-5 ก.ค.65 - - ฝุายกิจการนักเรียน 

4.ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     

 4.1 สอบถามความพึงพอใจ
ของครู นักเรียน ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการที่โรงเรียน 
ได้ด าเนินการ 

6-30 ก.ค.
65 
 

- - ฝุายกิจการนักเรียน 

    4.2ประเมินผลโครงการโดย
ใช้แบบประเมินโครงการ 

6-30 ก.ค.
65 

- - ฝุายกิจการนักเรียน 

    4.3สรุปรูปเล่มรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

 1-15 ส.ค.
65 

- - ฝุายกิจการนักเรียน 

 
5. งบประมาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณ  จ านวน  6,000   บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 
 

ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 
- เครื่องแบบของกรรมการ         
สภานักเรียน 

12 ชุด 400 4,800 - - - 4,800 - 

2 ปูาย/บอรด์คณะกรรมการ
นักเรียน 

1 ชุด 1,000 1,000 - - - 1,000 - 

3 
จัดท ารูปเล่มสรุปรายงาน และ
อื่นๆ 

1 ชุด 200 200 - - - 200 - 

รวม 6,000 - - - 6,000 - 

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมนิผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 
สามารถด าเนินงานสภานักเรียน 
ได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

สอบถาม 

สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 โรงเรียนสามารถด าเนินงานสภานักเรียนตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 7.2 นักเรียนได้การฝึกพัฒนาความรู้ ทักษะในการและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองด าเนินงานสภา
นักเรียน นักเรียนมีความเชื่อมั่นและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
 7.3 ครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และสามารถส่งเสริมการ
ด าเนินงานของสภานักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 

                ลงชื่อ........ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
                ( จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ) 

             ครชู านาญการ 

                            ลงชื่อ..................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   ( นายประสิทธิ์    มายูร ) 

                                                รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
                        ลงชื่อ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

                ( นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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โครงการ ขับขี่ปลอดภัยและมีวินัยในการใช้รถใช้ถนน 

กลุ่มงาน     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  1. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  3.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
  4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ผู้รับผิดชอบ               นายกิตตินันท์ นามสูงเนิน 

ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ      ตลอดปีการศึกษา 2565 

สถานที่ด าเนินการ       โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

1. หลักการและเหตุผล  
       ปัจจุบันอุบัติเหตุจากการจลาจลก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชนชนในปี
หนึ่งๆ อย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจรอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีผู้เสียชีวิต
บาดเจ็บ และพิการส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศ 
แต่ต้องมาเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการก่อนที่จะท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และจากการวิเคราะห์สาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยของโรงเรียนประชานิมิตพิทยนุกูล พบว่าสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุจราจรคือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย มีการเสพสารเสพติด มึนเมา 
ประมาท คึกคะนอง และไม่เคารพกฎจราจร ประกอบกับสภาพของรถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ถือ
เป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวการปูองกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่ง 
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          ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร รวมถึงการปูองกันอุบัติเหตุในท้อง
ถนนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ตูกต้อง ปลอดภัยและการปูองกัน
อุบัติเหตุบนท้องถนน ให้กับกลุ่มเปูาหมายที่เป็นนักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ได้จัดโครงการขับขี่
ปลอดภัยและมีวินัยในการใช้รถใช้ถนน 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือปูองกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรภายในโรงเรียน 
  2.2 เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์/
พรบ.จราจร 
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน 
 
3. เปูาหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ(Quantity)  

3.1.1  จ านวนการเกิดอุบัติเหตุจราจรของนักเรียนลดลง 
3.1.2 นักเรียนที่เข้าอบรมร้อยละ 80 มีความรู้เพ่ิมข้ึนหลังการอบรม 
3.1.3 นักเรียนที่น ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนร้อยละ 100 มีการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 

3.2  ด้านคุณภาพ(Quality) 
  - นักเรียนและมีความรับผิดชอบถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และได้น าความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องเพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุ 
 
4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P)     

      1.1 .ส ารวจสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการ วิเคราะห์  

 

พ.ค. 65  ร.ร.ประชา
นิมิตฯ 

นายกิตตินันท์ นามสูงเนิน 
และคณะครูโรงเรียน

ประชานิมิตพิทยานุกูล 
 1.2 วางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65  ร.ร.ประชา

นิมิตฯ 
นายกิตตินันท์ นามสูงเนิน  

1.3 เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

พ.ค. 65   นายกิตตินันท์ นามสูงเนิน  

2.  ขั้นด าเนินการ(D)     
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2.1 แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ     พ.ค. 65  ร.ร.ประชา

นิมิตฯ 
นายกิตตินันท์ นามสูงเนิน  

     2.2 ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินกิจกรรม 

พ.ค. 65 4,880 ร.ร.ประชา
นิมิตฯ 

นายกิตตินันท์ นามสูงเนิน  

     2.3 กิจกรรมอบรมโครงการ
ขับข่ีปลอดภัยและมีวินัยในการใช้
รถใช้ถนน 

ส.ค. 65  ร.ร.ประชา
นิมิตฯ 

นายกิตตินันท์ นามสูงเนิน 
และคณะครูโรงเรียน

ประชานิมิตพิทยานุกูล 
2.3 กิจกรรมการรณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์ การขับข่ีปลอดภัย
และมีวินัยในการใช้รถใช้ถนน 

มิ.ย. 65 – 
มี.ค. 66 

 
ร.ร.ประชา
นิมิตฯ 

นายกิตตินันท์ นามสูงเนิน 

3. ขั้นติดตาม(C)     
    3.1 การตดิตามผลการด าเนิน
โครงการด้านต่างๆ 

มี.ค. 66 
 

 ร.ร.ประชา
นิมิตฯ 

ครูตามค าสั่งงาน 

4. ขั้นประเมิน และรายงานผล(A)     
    4.1 ประเมินผลรายกิจกรรม มี.ค. 66   กิจการนักเรียน 
    4.2 สรุปและรายงานผล มี.ค. 66   กิจการนักเรียน 

 
5. งบประมาณที่ขอใช้ 
       งบประมาณ จ านวน   5,875 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
สาธารณู
ปโภค 

1  ค่าปูารณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์ 

1 ชุด 1,000 1,000 - - - 1,000 - 

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
195 คน  

1 มื้อ 25  4,875 - - 4,875 - - 

รวม 5,875 - - 
 

4,875 1,000 
 

- 

หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

  1.  จ านวนการเกิดอุบัติเหตุจราจรของนักเรียน
ลดลง       
  2.  นักเรียนที่เข้าอบรมร้อยละ 80 มีความรู้
เพ่ิมข้ึนหลังการอบรม 
  3. นักเรียนที่น ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนร้อย
ละ 100 มีการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 
 

1. สังเกต /
ติดตาม 

2. ประเมินผลการ
ท า กิจกรรม 

 
                          
 

   1.แบบประเมิน
โครงการ / กิจกรรม  
    2. แบบสังเกตการให้
ความร่วมมือ  
    3. บันทึกภาพการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้เรียนขับขี่ปลอดภัยในและนอกสถานศึกษาสวมหมวกนิรภัย 
7.2 ผู้เรียนได้รับการอบรมขับขี่และจัดท าใบขับข่ี 

 

                                                    ลงชื่อ.................  .......................................ผู้เสนอโครงการ   
                       ( นายกิตตินันท์ นามสูงเนิน ) 

                               พนกังานราชการ                 

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

                                        ( นายประสิทธิ์  มายูร ) 
                                                             รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
                                 ลงชื่อ ........................................................ ผูอ้นุมัติโครงการ 

                                    ( นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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ภาคผนวก 

 

o แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 
o ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                    
o ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
o ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ค าสั่งโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
ที ่ 074 /2565 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

****************************************************** 
 ด้วยโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 
ตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการใช้งบประมาณตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล              
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย 
 1. นายศุภชาติ  ดีแกง  ประธานกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา 
 2. นายสุวัฒน์ อินทวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

3. นายประสิทธิ์  มายูร    รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 4. นายนิยม  ศรีนุกูล  คร ูคศ.3    กรรมการ 
 5. นายฉัตรชัย สุจริต  ครู คศ.3    กรรมการ 
 6. นายสุทธิชัย โคตาแสง  ครู คศ.3    กรรมการ 
 7. นางสาวอุมาพร  แข่งขัน คร ูคศ.3    กรรมการ 

8. นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข ครูผู้ช่วย             กรรมการและเลขานุการ  

 มีหน้าที ่  วิเคราะห์ข้อมูล สภาพบริบทโรงเรียน วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ งบประมาณเพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องเหมาะสมสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
2. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
 1. นางสาวอุมาพร    แข่งขัน  คร ูคศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ  คร ูคศ.2    รองประธานกรรมการ 
 3. นายนิยม  ศรีนุกูล   คร ูคศ.3   กรรมการ 

5. นายฉัตรชัย  สุจริต   คร ูคศ.3   กรรมการ 
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6. นายสุทธิชัย   โคตาแสง    คร ูคศ.3   กรรมการ 
7. นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์  คร ูคศ.1   กรรมการ 
8. นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว  ครู คศ. 1  กรรมการ 
10. นายวัษพล   โยโพธิ์   ครผูู้ช่วย   กรรมการ  
11. นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
12. นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน  พนักงานราชการ  กรรมการ 
13. นายสุรศักดิ์  การุณ                       ครธูุรการ  กรรมการ 
14. นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
15. นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข  ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน จัดท าแผนงาน/โครงการของฝุาย/กลุ่มสาระ/กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษา และนโยบายของ
โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
3. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
 1.  นางสาวอุมาพร     แข่งขัน   คร ูคศ.3   ประธานกรรมการ 
 1. นายสุทธิชัย    โคตาแสง  ครู คศ 3  รองประธานกรรมการ 
 2.  นายวัษพล     โยโพธิ ์   ครผูู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 

4. นายสุรศักดิ์    การุณ                       ครูธุรการ  กรรมการ 
5. นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข    ครผูู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ พิมพ์และตรวจทานความถูกต้อง จัดท ารูปเล่มเสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์แผนงาน/
โครงการและคณะกรรมการสถานศึกษาต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     

สั่ง  ณ วันที่  1   เดือน เมษายน   พ.ศ. 2565 
                                                                 

                 (นายสุวัฒน ์ อินทวงศ์) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 ด้วยโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนด และเป็นไปตามเจตนารมณ์
วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
ซ่ึงเป็นมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมสาระ การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับ
ศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น ส าหรับใช้ด าเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามกฎกระทรวงฯ จ านวน  3  มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   
รายละเอียดแต่ละมาตรฐานมีดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 



แผนปฏบิัตกิารโรงเรยีนประชานิมติพิทยานุกลู ประจ าปีการศกึษา 2565 
 

244 

 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเปูาหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
    ประกาศ  ณ  วันที่   30  เมษายน  พ.ศ. 2565                               
                                                                 
 

                 (นายสุวัฒน ์ อินทวงศ์) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
เรื่อง ก าหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนประชานิมิตพิทยา
นุกูลด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วม  ของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เ พ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ประชานิมิต พิทยานุกู ล                    
มีคุณภาพและมาตรฐาน จึ งก าหนดค่ า เปู าหมายการ พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษา                       
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ  ณ วันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2565 
                                                                                            
 

                 (นายสุวัฒน ์ อินทวงศ)์ 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ   
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

3.3 มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก  
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
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ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2/2565 

****************************************************************** 
วันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ณ  ห้องประชุม  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. - 16.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
4.1  เรื่องอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 

  ด้วยโรงเรียนประชานิมิต พิทยานุกูล  มีความจ าเป็นต้องด า เนินการตามนโยบาย                    
และภาระหน้าที่ของสถานศึกษาตามระเบียบทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพ่ือพัฒนาบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามเปูาประสงค์ที่วางไว้ 
จึงได้ท าแผนปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น (ตามเอกสารที่แนบ) เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในการประชุมครั้งนี้ 
  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติแผนแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 และใช้
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ และถ้ามีการปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนานี้   ให้ผู้บริหารโรงเรียน
และคณะครูสามารถด าเนินการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการได้ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนต่อไป  

4.2  เรื่องอนุมัติรายงานประจ าปีของสถานศึกษา(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2565 
  ด้วยโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล มีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามนโยบายและ
ภาระหน้าที่ของสถานศึกษาตามระเบียบทางการศึกษา ในการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา(SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  (ตามเอกสารที่แนบ) 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการประชุมครั้งนี ้
  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา(SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2563 ของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  รายงานนี้ใช้เพ่ือประกอบการพิจารณาทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และ
ถ้ามีการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนใดซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ให้ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูสามารถด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนได้ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป  
 
 

      (ลงชื่อ)……………………………  ……………………ประธานกรรมการ 
                        (นายศุภชาติ ดีแกง)    

                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                        โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
                                                      
            (ลงชื่อ)……………………………………………กรรมการและเลขานุการ 

                       (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์)          
             ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

 

 

 

 

 


