
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

  แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์  
ได้ก าหนดเป้าหมาย หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดท าและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
โดยยึดหลักการและเป้าหมายจากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงาน  
แผนปฏิบัติการประจ าปีจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องได้รับรู้และเข้าใจในการบริหารและการ
จัดการคุณภาพที่มีการแสดงเป้าหมาย  ทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่ทิศทางที่
ต้องการโดยการขับเคลื่อนที่ยึดสถานศึกษาเป็นฐาน  (School Base Management : SBM) 
  โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ขอขอบคุณคณะท างาน  บุคลากรภายในโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมเป็นอย่างดี โดย
มุ่งหวัง   ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ด าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง สนองความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่นอย่างแท้จริงโดยพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ 
 

 

         (นายถนอม  ไพรหลวง) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์ 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ มีมติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ
ของผู้บริหารคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ และ
เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหนองหัวคู
ปวงประชานุเคราะห์ มีความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 และขอขอบคุณคณะจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ทุกท่าน  
 

 

 

         (นายประเสริฐ  ชานิคม)                         
                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                               โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 
 
ค ำน ำ           หน้ำ 
ส่วนที่  1   ข้อมูลของโรงเรียน 

- ข้อมูลทั่วไป                        1 
- ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน                                 4 
- ข้อมูลสถานที่และงบประมาณ        8   
- ผลงานด้านทักษะวิชาการ       12 
- โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน      14 

ส่วนที ่ 2   กำรวิเครำะห์นโยบำย สภำพและควำมจ ำเป็นของสถำนศึกษำเพื่อก ำหนดแผนกลยุทธ์ 
- การวิเคราะห์นโยบาย สภาพและความจ าเป็นของสถานศึกษา   15 
- สรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์      21 

 
ส่วนที่  3   ตำรำงวิเครำะห์มำตรฐำนโครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

- กลยุทธ์ที่ 1         22 

- กลยุทธ์ที่ 2         27           
- กลยุทธ์ที่ 3                   32          

ภำคผนวก 

o โครงการตามแผนกลยุทธ์      
o ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และแผนปฎิบัติการปะจ าปี  
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ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อโรงเรียน  หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ที่ตั้ง  บ้านหนองหัวคู  หมู่ 11 ถนนบ้านผือ-ดงไร่ 

ต าบลหนองหัวคู อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ 41160 โทรศัพท์ : 042-150418    

โทรสาร : 042-150418 e-mail : admin@nkpschool.ac.th  website : http://www.nkpschool.ac.th

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้น  

มัธยมศึกษาปีที่  6 มีเนื้อที่ทั้งหมด  38  ไร่  เขตพ้ืนที่บริการ  3  ต าบล  ได้แก่ ต าบลค าบง  ต าบลหนองหัวคู 

และต าบลเขือน้ า 

 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์  เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล  สังกัดกรม

สามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภาต าบลค าบง  และสภาต าบลเขือน้ า  

ได้รับการสนับสนุนจาก  นายวิเชียร  ขาวข า  (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี  ในขณะนั้น)  โดยใน

วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2532  ชาวบ้านหนองหัวคูได้ประชุมมอบที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณข้างหนอง

หัวคูเนื้อที่  38  ไร่  เป็นที่ตั้งโรงเรียน ซึ่งอยู่ห่างจากถนน บ้านผือ– ดงไร่  ประมาณ  400  เมตร  และอยู่ห่าง

จากตัวอ าเภอบ้านผือประมาณ  22  กิโลเมตร 

 ครั้งนั้นโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ได้ส่งบุคลากร 2 ท่านคือ  นายสมควร  ภักดีวุฒิ และนางนัฐติยา  

กิจนุกร  มาปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียนและปฏิบัติการสอน  โดยมี นายวิลาศ  สีตลารมย์  ผู้อ านวยการ

โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์  มาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์อีกต าแหน่งหนึ่ง  

โรงเรียนเปิดท าการเรียนการสอนวันแรก  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  2533  (วันสถาปนาโรงเรียน)  โดยมี

นักเรียนทั้งสิ้น  108  คน  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จัดเป็น  2  ห้องเรียน  และส านักงานสามัญศึกษา

จังหวัดอุดรธานีได้จัดส่งครูอาจารย์จากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  จ านวน  2 คน  มาช่วยปฏิบัติหน้าที่การสอน

เป็นเวลา  1 เดือนวันที่  18  กรกฎาคม  2533  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายบุญถม  เจริญชนม์             

มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ปัจจุบัน นายถนอม  ไพรหลวง ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์   
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ตรำประจ ำโรงเรียน 

 
  ท้องฟ้ำมีเมฆขำว   หมายถึง  โลกกว้างทางการศึกษา 

                นกเป็ดน้ ำ            หมายถึง  ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
                                          (ท้องถิ่นเดิมเป็นแหล่งรวมนกเป็ดน้ าท่ีมีความรักหมู่คณะ มีวินัย) 
      ดวงอำทิตย์          หมายถึง  ความกล้าในการแสดงออก 

        ปรัชญำ 

          “อัต ตา หะเว ชิตัง เสยโย” การเอาชนะตนแหละดี 

ค ำขวัญ 
มารยาทดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น าพาสิ่งแวดล้อม 

                          อัตลักษณ์โรงเรียน                             เอกลักษณ์ 
       วิชาการดี มีความกตัญญู นับถือครูเหมือนพ่อแม่              รักษ์สิ่งแวดล้อม 

   สีประจ ำโรงเรียน 
เหลือง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองอันเกิดจากการศึกษา 

                          ด า       หมายถึง  ความยั่งยืนและมั่นคง 

อักษรย่อ 
น.ค.ป. 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 
ต้นคูน (ราชพฤกษ์) 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์         3 

 

แผนที่โรงเรียน 
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2. ข้อมูลผู้บริหำร 
1.  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ชื่อ นายถนอม  ไพรหลวง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ( ศษ.ม.)  สาขา  

การบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที  12 มิถุนายน 2563  โทรศัพท์ 087-9462485  

e-mail : Thanom–pl@gmail.com  

     3.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่  25  มิถุนายน  ของปีการศึกษา 2564) 

 1)  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 305 คน 

 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 305 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชำย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 25 26 51 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 47 21 68 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 20 26 46 

รวมระดับชั้น ม. ต้น 7 92 73 165 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 27 29 56 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 13 28 41 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 20 23 43 

รวมระดับชั้น ม. ปลาย 7 60 80 140 

รวมทั้งหมด 14 152 153 305 
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4.  ข้อมูลครูและบุคลำกร  

 ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล อำยุ 
อำยุ 

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำเอก กลุ่มสำระฯ 

1 นายถนอม       ไพรหลวง 57 35 ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา - 

2 นายสิริศักดิ์      ธนะภูมิชัย 37 8 ครูช านาญการ ปริญญาโท บริหารการศึกษา การงานอาชีพ 

3 นางทภภาภร    เวียงค า 49 26 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4 นายไพฑูรย์      ศรีสุขา 57 35 ครูช านาญการพิเศษ ปกศ.สูง ภาษาไทย ภาษาไทย 

5 นางปิ่นอนงค์    พะนิจรัมย์ 54 27 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท วิจัยการศึกษา การงานอาชีพ 

6 นางสาวศศิธร   บุตรศรี 37 12 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ 

7 นายจตุรภัทร    เคนสีลา 44 5 ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8 นายไพรวัลย์     ทุมพร 52 24 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 

9 นายบุรินทร์      พินิจมนตรี 52 17 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10 นางยุพิน          บ่อค าเกิด 51 29 ครูช านาญการ ปริญญาตรี สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 

11 นางวราภรณ์     สุ่มมาตย์ 46 17 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

12 นางสาวกนิษฐา  พินิจมนตรี 36 10 ครูช านาญการ ปริญญาโท บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล อำยุ 
อำยุ 

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำเอก กลุ่มสำระฯ 

13 นางสาวอุบล         บุตรพันธ ์ 40 16 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 

14 นางสาวขวัญใจ      เดยะด ี 39 12 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท จิตวิทยาและการแนะแนว ภาษาต่างประเทศ 

15 นางสาวประภาศรี  แสงอรุณ 39 9 ครูช านาญการ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 

16 นายอภิศักดิ์         ภูท ามา 27 3 ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

17 นางสาวนฤมล      วงศ์เทพ 27 3 ครู ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

18 นายธีระพงษ์        สบายใจ 57 4 ครู ปริญญาตรี ศิลปะ ศิลปะ 

19 นางสาวตรีรญา     ซาโตะ 37 6 ครู ปริญญาตรี พัฒนาชุมชน สังคมศึกษาฯ 

20 นางพิชชากร        เหลาแก้ว 44 6 ครู ปริญญาตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 

21 นางสาวอดิศา       บุญมา 26 1 ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

 

พนักงำนรำชกำร 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ อำยุงำน วุฒิ วิชำเอก งำนที่รับผิดชอบ งบประมำณ 

1 นางสุพรรณี บัวป้อม 41 10 ปริญญาตรี บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ งบประมาณจาก สพม.อด. 
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ครูอัตรำจ้ำง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ อำยุงำน วุฒิ วิชำเอก งำนที่รับผิดชอบ งบประมำณ 

1 นางสาวอภิญญา    จันทะพงษ ์ 39 10 ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ครูธุรการ งบประมาณจาก สพฐ. 

2 นายครรชิต           จิตสบาย 30 3 ปริญญาตรี นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ งบประมาณจาก สพฐ. 

ลูกจ้ำง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ อำยุงำน วุฒิ วิชำเอก งำนที่รับผิดชอบ งบประมำณ 

1 นายจ านงค์    เหลาแก้ว 51 30 ม.6 - นักการภารโรง งบประมาณจาก สพฐ. 

2 นายมณี        ตาแพง 51 8 ม.6 - นักการภารโรง งบประมาณจาก สพฐ. 
3 นางสาวหทัยกาญจน์   นามท้าว 38 2 ม.3 - แม่บ้าน งบประมาณจาก สพฐ. 

สรุปข้อมูลบุคลำกร 

 

 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

ชำย หญิง ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท 
ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 

ครูประจ าการ 7 13 1 12 7 

พนักงานราชการ - 1 - 1 - 
ครูอัตราจ้าง 1 1 - 2 - 

นักการ/ภารโรง 2 - 2 - - 

แม่บ้าน - 1 1 - - 
รวม 11 16 4 15 8 
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5.  ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

 อาคารเรียนจ านวน  3  หลัง  อาคารประกอบ จ านวน 8  หลัง  ส้วม 2  หลัง   

สนามฟุตบอล  1   สนาม  สนามบาสเกตบอล 2   สนาม  สนามวอลเลย์บอล  2 สนาม   

6.  ข้อมูลงบประมำณตำมแผนกลยุทธ์ 

รำยรับ จ ำนวน/บำท 

เงินอุดหนุนรายหัว 1,095,500 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   278,200 

เงินรายได้สถานศึกษา - 

รวม 1,373,700 

7.  ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 

 1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 

 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนแบบชนบททั่วไป มีประชากรประมาณ 62,500 

คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านและศูนย์อ านวยการพรรคเพ่ือไทย   

อาชีพหลักของชุมชน คือ การเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่

เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ บุญประจ าปี  แห่เทียนเข้าพรรษา  บุญบั้งไฟ  ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่  ประเพณี

เกี่ยวกับวัด 

2)  ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลัก คือเกษตรกรรม ส่วนใหญ่    

นับถือศาสนาพุทธฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 47,000  บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อ

ครอบครัว  5 คน 

3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

  โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ มีลักษณะเป็นชุมชนแบบชนบททั่วไปประชาชนส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพท าการเกษตรกร ประเภทท านา ท าไร่ เลี้ยงสัตว์ และอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้มีอาชีพไม่

แน่นอน ส่วนมากมีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย แต่ได้รับการส่งเสริม  ช่วยเหลือ สนับสนุนและร่วมมือจากชุมชน 

และองค์กรส่วนท้องถิ่นในระดับที่ดี  ผู้ปกครองสนับสนุน และส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น  

แต่ข้อจ ากัดผู้ปกครองบางส่วนว่างงาน  มีรายได้น้อย  มีปัญหาการอพยพไปท างานต่างถิ่น บุตรหลานขาดการ

ดูแล ผู้ปกครองมีพ้ืนฐานการศึกษาค่อนข้างน้อย ท าให้ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการจัดการ
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เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ปัญหาการหย่าร้าง ท าให้ส่งผลกระทบมายังนักเรียน และโรงเรียน ท า

ให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนประสบปัญหา 

8.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 1)  ห้องสมุดมีขนาด 150 ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด 5,000 เล่ม   

กระบวนการสืบค้นจากระบบอินเตอร์เน็ตจ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน  

เฉลี่ย  230 คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 75.40  ของนักเรียนทั้งหมด 

 2)  ห้องปฏิบัติการ 

  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน  5  ห้อง 

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ านวน  2  ห้อง 

  ห้องปฏิบัติการทางภาษา       จ านวน  -  ห้อง 

  ห้อง E-Class Room         จ านวน  -  ห้อง 

 3)  คอมพิวเตอร์   จ านวน  90  เครื่อง   

  ใช้เพื่อการเรียนการสอน                จ านวน  70  เครื่อง 

  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   จ านวน   20  เครื่อง 

  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ                จ านวน  14  เครื่อง 

 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  เฉลี่ย  270 คน  ต่อวัน   

คิดเป็นร้อยละ 88.52   ของนักเรียนทั้งหมด 

 4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน  

สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมุดขนาด 150 ตร.ม.  มีหนังสือจ านวน 5,000 เล่ม 3,450 

2. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง               

มาจากพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3,350 

3. ห้องอาเซียนศึกษา 590 

4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 470 

5. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 490 
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แหล่งเรียนรู้ภำยใน  

สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

6 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์     1,250 

7. ห้องปฏิบัติการเคมี     584 

8. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา     516 

9. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1   744 

10. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2    150 

11. ห้องปฏิบัติการทางภาษา  590 

12. ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา      580 

13. ห้องปฏิบัติการจริยธรรม 1,180 

14. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1,500 

15. ห้องปฏิบัติการภาษาไทย    1,185 

16. ห้องปฏิบัติการศิลปะ                 590 

17. ห้องปฏิบัติการดนตรี                 1,260 

18. ห้องปฏิบัติการคหกรรม                 850 

19. ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 1,260 

20. ห้องปฏิบัติการแนะแนว 1,020 

21. ห้องปฏิบัติการสุขศึกษา 540 

22. ห้องสหกรณ์  1,400 

23. ห้องพยาบาล 500 

24. ห้องสภานักเรียน 1,250 

25. ห้องประชาสัมพันธ์ 1,250 

26. ห้องศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 1,450 

27. ห้องแสดงผลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1,250 

28. ห้องธนาคารโรงเรียน 850 

29. ห้องสมุดมีชีวิต 1,500 
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 5)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก 
สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. อุทยานแห่งชาติภูพระบาท - 

2. วัดป่าบ้านค้อ - 

3. วัดภูย่าอู ่ - 

4. วัดบ้านแวง - 

5. วัดป่านาค าน้อย - 

6. วัดโพธิสมภรณ์   - 

7. วัดทรายโธงทอง  - 

8. วัดป่าเทพนิมิตร  - 

9. วัดภูก้อน - 

10. ศาลปู่ตา  - 

11. สวนฟักข้าวในชุมชน หนองหัวคู - 

12. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวคู - 

13. ศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านหนองหัวคู - 

14. กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านเทื่อม - 

15. กลุ่มทอเสื่อบ้านหนองหัวคู - 

16. กลุ่มจักสานบ้านโนนสะอาด - 

17. สถานีต ารวจภูธร  บ้านเทื่อม - 

18. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ต าบลหนองหัวคู - 

19. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ต าบลเขือน้ า - 

20. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ต าบลค าบง - 

21. สวนยางพารา - 

22. สวนสาธารณะแหล่งน้ าหนองหัวคู 20 

23. สวนสาธารณะหนองประจักษ์เมืองอุดร - 

24. ภูฝอยลม - 
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แหล่งเรียนรู้ภำยนอก 
สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

25. พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง - 

26. ตลาดผ้าบ้านนาข่า - 

 6)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  

นักเรียนในปีการศึกษาที่รายงาน 

ชื่อ-สกุล รำยวิชำ/กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มอบหมำย 

1. นางสังเวียน  ศรีภูโรจน ์ การทอเสื่อกก/การทอผ้า 

2. นายบรรณ  มาชัย การจักสาน 

3. นายบุญถม  เจริญชนม์ ชมรมไทพวน 

9.  ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

    9.1 ผลงำนดีเด่นประเภทสถำนศึกษำ 

ประเภท (สถำนศึกษำ) ระดับรำงวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงำน 

โรงเรียนหนองหัวคูปวง 

ประชานุเคราะห์ 

ชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็น

เลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียน

การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน ประจ าปี 2563 ส าหรับโรงเรียน

ขนาดเล็ก 

สพม.อด. 

ผลงำนดีเด่น ประเภท  ครู 

ประเภท (ครู) ระดับรำงวัล ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำน 

นางทภภาภร  เวียงค า ชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็น

เลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียน

การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน ประจ าปี 2563 ส าหรับโรงเรียน

ขนาดเล็ก 

สพม.อด. 
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ประเภท (ครู) ระดับรำงวัล ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำน 

นางยุพิน  บ่อค าเกิด เหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญเงิน 

การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด 

(ช่วงชั้นที่ 4) ประจ าปี 2564 

กรมการศาสนา 

นายครรชิต  จิตสบาย ระดับอ าเภอ ครูผู้ฝึกซ้อม การแสดง แสง สี เสียง ณ เวที

กลาง ชื่อชุดการแสดง “บ้านผือนามระบือภู

พระบาท สถานนิวาสแห่งรักอุสา-บารส”ใน

งานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี ประจ าปี 

พ.ศ. 2563 

อ าเภอบ้านผือ 

ผลงำนดีเด่น ประเภท  นักเรียน 

ประเภท (นักเรียน) ระดับรำงวัล ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำน 

นางสาวพนิดา  เรืองสุวรรณกุล 

 

ระดับจังหวัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กที่มีความประพฤติดี

มีคุณธรรม “วัฒนธรรมวินิต” ระดับจังหวัด 

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 

จังหวัดอุดรธานี 

นางสาววรรณวิสาข์  เรืองสุวรรณกุล เหรียญเงิน ได้เหรียญเงิน การประกวดบรรยายธรรม 

ระดับจังหวัด (ช่วงชั้นที่ 4) ประจ าปี 2564 

กรมการศาสนา 

นางสาวนันทิยา  กองแก้ว เหรียญเงิน ได้เหรียญเงิน การประกวดบรรยายธรรม 

ระดับจังหวัด (ช่วงชั้นที่ 4) ประจ าปี 2564 

กรมการศาสนา 

9.2  งำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ประสบผลส ำเร็จ ( 1 งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม ภำพควำมส ำเร็จ/รำงวัลที่ได้รับ(ถ้ำมี) 

1 

 

 

โครงการด้านการจัดการเรียนการสอน

สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการ

ประกวดนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน

การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประจ าปี 2563 ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จากส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

1. งานส านักงาน 
2. งานพัฒนาหลักสูตรและนิเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
4. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
5. งานทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล 
6. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี และงานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
7. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
ห้องสมุด 
8. งานนิเทศการศึกษา 
9. งานแนะแนว 
10. งานส่งเสริมผู้เรียนและ
เครือข่ายการศึกษา 
11. งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
12. โรงเรียนในฝัน 
13. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
14.งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

1. งานส านักงาน 
2. งานจัดท าและของบประมาณ 
3. งานจัดสรรงบประมาณ 
4. งานระดมทรัพยากร 
5. งานตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงาน 
6. งานแผนงาน 
7. งานสารสนเทศ 
8. งานยานพาหนะ 
9. งานบริหารการเงิน  บัญชี 
10. งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 
11. งานระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
12.งานธนาคารโรงเรียน 
 

 

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. งานส านักงาน 
2. งานวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนด ต าแหน่ง 
4. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
5. งานเสริมสร้างการปฏิบัติ
ราชการ 
6. งานวินัยและการรักษาวินัย 
7. งานออกจากราชการ 

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

1. งานส านักงาน 
2.งานอาคารสถานท่ี 
3.งานพื้นท่ีสีเขียว 
4. งานอนามัยโรงเรียน 
5.งานสหการโรงเรียน 
6. งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
7.งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
8. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
9. งานป้องกันยาเสพติดและโรค
เอดส์ 
10. งานรักษาความปลอดภัย 
11. งานดูแลระดับชั้นเรียน 
12. งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
13. งานสภานักเรียน 
14. งานสาธารณูปโภค 
15. เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
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กำรวิเครำะห์นโยบำย สภำพและควำมจ ำเป็นของสถำนศึกษำเพื่อก ำหนดแผนกลยุทธ์ 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าและน าแผนปฏิบัติการไปใช้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
โรงเรียนจึงไม่ได้ให้ความส าคัญเพียงแค่การวางแผนแต่เน้นให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบโดยมี
เป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการโรงเรียนจึงได้ใช้วงจรการบริหารคุณภาพ
“Deming Cycle”ซึ่งประกอบด้วย  

1. P = Plan (ขั้นตอนการวางแผน) ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข้อที่
ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพ่ือการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยระบุวิธีการด าเนินงาน
และก าหนดทางเลือกในการปฏิบัติให้ชัดเจน  

2. D = Do ขั้นตอนการปฏิบัติ (ข้ันตอนการปฏิบัติ) ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือ
ปฏิบัติงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผนซึ่งในขั้นตอนนี้มีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วย
ว่าได้ด าเนินไปในทิศทางท่ีตั้งใจหรือไม่เพ่ือท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้ 

3. C = Check (ขั้นตอนการตรวจสอบ) ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้รับจาก
การด าเนินงานตามแผนเพ่ือให้ทราบว่า ในขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถัดไป 

4.  A = Action ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม (ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม) จะ
พิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก ก็น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน 
พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม 
หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือท าให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้แต่ถ้าหากเป็นกรณีท่ีสอง คือ ผลที่ได้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้จะน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการ
อย่างไร ดัง โฟชาร์ต (Flowchart) 
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1.กำรวิเครำะห์นโยบำย สภำพและควำมจ ำเป็นของสถำนศึกษำ 

1.1 สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

โลกในปัจจุบันเป็นการขับเคลื่อนแข่งขันโดยนวัตกรรมต่างๆ ประเทศที่สามารถพัฒนาศักยภาพ
ด้านการคิดค้นสร้างสรรค์ได้เท่าทันจึงจะจะสามารถเติบโตได้ในเวทีโลก มีการผลักดันนโยบายการ
ปรับเปลี่ยนประเทศให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 ที่เน้นขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และมีการพลักดนัพัฒนาประเทศสู่ความ
สมดุลและยั่งยืน จะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลัง
เพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบันระบบโครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็งสามารถเป็นภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามสถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อคน
และสังคมไทยหลายประการ ดังนี้ 

1. โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มประชากรวัยสูงอายุเพิ่มข้ึน ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน
ลดลง ขณะที่การย้ายถิ่นของประชากรส่งผลให้ความเป็นเมืองสูงขึ้น ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ส าหรับโครงสร้างประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมี
สัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยที่ลดต่ าลง ขณะเดียวกันคนไทย
ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมส่งผลต่อความไม่สมดุล
ระหว่างปริมาณและคุณภาพของประชากรของประเทศ นอกจากนี้การย้ายถิ่นของประชากรจากชนบท
เข้าสู่เมืองอย่างต่อเนื่องท าให้มีการขยายตัวของความเป็นเมืองมากข้ึน 

2. คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยแต่ยังมีปัญหาด้านสติ ปัญญา คุณภาพการศึกษา
และมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพผลการพัฒนาตามช่วงวัย พบว่า กลุ่มวัยเด็กระดับเชาว์ปัญญามีค่าเฉลี่ย
ลดลง ขณะเดียวกันยังมีภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนจากพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม ส่วน
เด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 และมาตรฐานความสามารถของผู้เรียนในเรื่อง
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ ค่อนข้างต่ า นอกจากนี้จากพฤติกรรมเสี่ยง
ทางสุขภาพท าให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพ่ิมสูง ขึ้นขณะที่กลุ่มวัยท างานภาพรวมก าลังแรงงานมี
การศึกษาสูงขึ้น การเรียนต่อในสายอาชีวศึกษายังไม่สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนระดับกลางของ
ประเทศ อีกทั้งแรงงานที่เป็นวัยใช้ก าลังแรงงานยังขาดการออกก าลังกาย กลุ่มวัยสูงอายุแม้จะมีอายุยืน
ยาวขึ้นแต่ประสบปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ส่งผลต่อ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐในอนาคต 
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3. สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรม มีการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลายและมีแนวโน้มเป็นสังคมปัจเจกมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแส
โลกาภิวัตน์และโลกไซเบอร์ท าให้คนไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยที่หลากหลายในรูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจเรื่อง
เดียวกัน มีการค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าส่วนรวม ขณะที่ภาคส่วนต่างๆได้มีการ
ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆแต่การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมยังอยู่
ในระดับต่ า นอกจากนี้ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มหมดไป
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบต่างคนต่างอยู่สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวมีความเปราะบางจนน าไปสู่ปัญหาทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

จากสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของ
ประเทศว่า : ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ได้มุ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2574 เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาของประเทศ ทั้งท่ีอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ได้น าไปใช้เป็น
กรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต 
โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และ
การศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
ก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2574 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน  
5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ(Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้วิสัยทัศน์ : 
ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายที่
เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษท่ี 21  หลักการ : 1) รัฐมีหน้าที่จัดการให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานสามารถพัฒนาขีดความสามารถที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มตาม
ศักยภาพ จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 2) รัฐจะประกันโอกาสและความเสมอภาค ในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล  
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3) แยกบทบาท อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐ ในฐานะผู้ก ากับนโยบายและแผน ผู้ก ากับ
การศึกษา ผู้ประเมินผลการศึกษา ผู้ส่งเสริมสนับสนุน และผู้จัดการศึกษาออกจากกัน 4) รัฐพึงปฏิบัติต่อ
สถานศึกษาภายใต้กฎกติกา ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 5) ทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็น
ผู้ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการได้รับการศึกษาของพลเมืองต้องมีส่วนร่วมระดมทุน และ
ร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา 6) สถานศึกษาต้องบริหารและจัดการที่แสดงความรับผิดชอบ 
(Accountability) ต่อคุณภาพและมาตรฐานของบริการการศึกษาที่ให้แก่ผู้เรียน 7) รัฐจะก าหนดกรอบ
ทิศทางการพัฒนาก าลังคน จ าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา คณะ/สาขาวิชาที่สนองตอบต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และ 8) หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ต้องมีความยืดหยุ่นหลากหลาย สนองตอบความต้องการของผู้เรียน ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน และผู้ที่อยู่ใน
ก าลังแรงงาน สรุปได้ว่าความจ าเป็นส าคัญของประเทศและจุดเน้นของการจัดการศึกษาคือการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ือนักเรียนมีคุณภาพพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกไปควบคู่กับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จากการที่คณะครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวได้ประชุมระดมความคิดในการวิเคราะห์
สถานการณ์ทางสังคมท าให้โรงเรียนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 
2565”  พันธกิจ : 1. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ, 2. พัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ, 3. ส่งเสริม ครู บุคลากรและนักเรียน ให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมี
คุณธรรมความเป็นไทย และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป้าหมาย 1. นักเรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ, 2. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล, 
 3. จัดการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ, 4. ครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกันพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีคุณธรรมความเป็นไทย และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.2 กำรวิเครำะห์สภำพ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุม โดยการเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมมีการให้ความรู้พร้อมกับมีการร่วมกันปฏิบัติวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ได้เสนอผลการ
วิเคราะห์ใน 2 ประเด็น คือ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและผลการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน  ปรากฏผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

1.2.1 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน พิจารณาจากปัจจัยด้านสังคมและ 

วัฒนธรรมเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย สรุปได้ดังนี้ 
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โอกำส 
 
 
 

 

 

 

อุปสรรค 

 

 

 

 

1.2.2 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนพิจารณาจากปัจจัยด้านโครงสร้างและ 
นโยบายโรงเรียนการบริการและผลผลิตปริมาณและคุณภาพบุคคลประสิทธิภาพทางการเงินกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ  สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุน 
➢ โรงเรียนตั้งอยู่สภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย 

➢ มีเทคโนโลยี ที่สะดวกในการติดต่อสื่อสารกับองค์กรต่าง ๆ 
➢ ที่ตั้งของโรงเรียนสามารถสามารถเดินทางติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆได้สะดวก 
➢ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา 

➢ การใช้สื่อและเทคโนโลยีในทางที่ไม่เหมาะสมของเยาวชน 
➢ สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไม่ดีท าให้มีผลกระทบต่อผู้ปกครองและการระดม

ทรัพยากร 
➢ สภาพครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการดูแลเอาใจใส่นักเรียน ปัญหาการอย่าร้างสูง 
➢ การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

➢ มีโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนชัดเจนอย่างเป็นระบบ 
➢ จัดบริการการศึกษาตามศักยภาพนักเรียนอย่างหลากหลาย 
➢ มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้รับบริการ 
➢ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงกับคุณวุฒิและความสามารถ 
➢ มีระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นระบบและโปร่งใส 
➢ มีแหล่งเรียนรู้  นวัตกรรม  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
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จุดอ่อน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกแล้ว โรงเรียนจึงได้แนวทางที่จะด าเนินการเพื่อให้

บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์จ านวน 3 ข้อ   
1. คุณภาพผู้เรียนเรียน 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 เมื่อก าหนดกลยุทธ์ทั้งหมด 3 ข้อ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์จึงได้วิเคราะห์กลยุทธ์

ไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ 

 

 

 

 

 

➢ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยของนักเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควรยังมีนักเรียนบางส่วนที่ขาดระเบียบวินัย 

➢ นักเรียนบางส่วนขาดความสนใจความรับผิดชอบต่อการเรียนท าให้มีผลการเรียน 
0,ร, มส. เป็นจ านวนมาก 

➢ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ยังไม่จริงจังและไม่ต่อเนื่อง 
➢ ผลการทดสอบระดับชาติยังอยู่ในระดับต่ า 
➢ ครูขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พิเศษและมีจ านวนไม่เพียงพอท าให้มีการ

ปรับเปลี่ยนหน้าที่กันบ่อย 

➢ การนิเทศก ากับติดตามโครงการ งาน กิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ยังไม่เข้มแข็ง
พอ 

➢ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าทุกรายวิชา 
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สรุป 

วิสัยทัศน์ 

ภายในปี 2565 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
ตามมาตรฐานสากล โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจ 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  
2. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ  
3. ส่งเสริมให้ ครู บุคลากร และนักเรียน ให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณธรรมความเป็นไทย  

และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้ำหมำย 

1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  

2. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  

3. จัดการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ  

4. ครู บุคลากร และนักเรียนพัฒนาร่วมกันพัฒนาเต็มศักยภาพมีคุณธรรมความเป็นไทย  

และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ 
1.  คุณภาพผู้เรียนเรียน 
2.  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

อัตลักษณ์โรงเรียน 
วิชาการดี มีความกตัญญู นับถือครูเหมือนพ่อแม่ 

เอกลักษณ์ 
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ตำรำงวิเครำะห์มำตรฐำน ตัวชี้วัดและโครงกำรกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่1 คุณภำพของผู้เรียน 

มำตรฐำน ตัวช้ีวัด โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มงำน / 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

มำตรฐำนที่ 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร
ของผู้เรียน 
 

1. ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิด
ค านวณ 

 

โครงกำรที่ 1 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 

กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมยอดนักอ่าน 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมคลีนิคภาษา 
กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมการสอบ PISA 

น.ส.กนิษฐา 
น.ส.ประภาศรี 
นางพิชชากร 
น.ส.กนิษฐา 
น.ส.ประภาศรี  
นางพิชชากร 
นางพิชชากร 
น.ส.กนิษฐา 
นางวราภรณ์ 
น.ส.ขวัญใจ 

 
 
 

2,000 
10,000 
2,500 
5,500 

500 
 
 

2. ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
และแก้ปัญหา 

โครงกำรที่ 2 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมเกมการศึกษา 

นายบุรินทร์  
 
น.ส.ขวัญใจ 
นายบุรินทร์  
น.ส.ประภาศรี 
น.ส.กนิษฐา 
นางพิชชากร 

 
 

4,000 
4,000 
3,000 



แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์         23 

 

 

ตำรำงวิเครำะห์มำตรฐำน ตัวชี้วัดและโครงกำรกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่1 คุณภำพของผู้เรียน 

มำตรฐำน ตัวช้ีวัด โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มงำน / 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

มำตรฐำนที่ 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร
ของผู้เรียน 
 

3. มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 

โครงกำรที่ 3 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรม STEM ศึกษา 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ Coding 

นางวราภรณ์ 
 
นายอภิศักดิ์ 
นางวราภรณ์ 
นายบุรินทร์ 

 
 

4,000 
8,000 
1,000 

4. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

โครงกำรที่ 4 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน Smart Classroom 

นายบุรินทร์ 14,000 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

โครงกำรที่ 5 โครงการพัฒนาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมย่อยท ี่ 2 กิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี 4  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมคลีนิควิชาการ 

น.ส.ขวัญใจ 
 
น.ส.ขวัญใจ 
น.ส.ขวัญใจ 
น.ส.ขวัญใจ 
นายอภิศักดิ์ 
น.ส.ขวัญใจ 

 
 

1,000 
16,000 
16,000 
6,000 
4,000 
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ตำรำงวิเครำะห์มำตรฐำน ตัวชี้วัดและโครงกำรกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่1 คุณภำพของผู้เรียน 

มำตรฐำน ตัวช้ีวัด โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มงำน / 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

มำตรฐำนที่ 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร
ของผู้เรียน 
 

6.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ 

โครงกำรที่ 6 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรม 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ 
(ใช้งบจำก สอร.) 

นายไพฑูรย์ 
นางปิ่นอนงค์ 
นายครรชิต 

1,000 

มำตรฐำนที่ 1 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 

1. การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

โครงกำรที่ 7 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรม STOP TEEN MOM 
กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย เสริมวินัยจราจร 
กิจกรรมย่อยท่ี 6 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
กิจกรรมย่อยท่ี 7 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

นายอภิศักดิ์ 
นายอภิศักดิ์ 
นายไพรวัลย์
นายจตุรภัทร   
นางยุพิน 
นายสิริศักดิ์  
นางยุพิน 
น.ส.ตรีรญา 
นางวราภรณ์ 

 
5,000 

10,000 
4,000 
8,000 
7,000 
7,000 

 
20,000 



แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์         25 

 

ตำรำงวิเครำะห์มำตรฐำน ตัวชี้วัดและโครงกำรกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่1 คุณภำพของผู้เรียน 

มำตรฐำน ตัวช้ีวัด โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มงำน / 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

มำตรฐำนที่ 1 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 

1. การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

โครงกำรที่ 8 โครงการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมย่อยท่ี 1  กิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 
กิจกรรมย่อยท่ี 3  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
กิจกรรมย่อยท ี่ 5 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
กิจกรรมย่อยท่ี 6 ธนาคารโรงเรียน 

กิจกรรมย่อยท่ี 7 กิจกรรมสหกรณ์ 
กิจกรรมย่อยท่ี 8 กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนสุจริต 

นางยุพิน 
นายธีระพงษ์  
นางพิชชากร 

นางยุพิน 
นางยุพิน 
นายไพรวัลย์   
นางปิ่นอนงค์   
นางวราภรณ์ 
นางยุพิน 

 
8,000 
5,650 
7,000 
5,000 
1,000 
- 
- 
5,000 
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ตำรำงวิเครำะห์มำตรฐำน ตัวชี้วัดและโครงกำรกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่1 คุณภำพของผู้เรียน 

มำตรฐำน ตัวช้ีวัด โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงำน / 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมำณ 

มำตรฐำนที่ 1 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 
 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

โครงกำรที่ 9 โครงการรักษ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
กิจกรรมย่อยท่ี 1  โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน  
กิจกรรมย่อยท่ี 2  กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น (การทอเสื่อกก) 
กิจกรรมย่อยท่ี 3  กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
กิจกรรมย่อยท่ี 4  กิจกรรมพัฒนาวงดนตรีพื้นเมือง 
กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยเพื่อชุมชน 

นายไพฑูรย์ 
นางทภภาภร 
 
นางปิ่นอนงค์ 
นายไพฑูรย์ 
นายไพฑูรย์ 
นายครรชิต 

 
5,000 

 
2,000 
3,000 
5,000 
7,000 

3. การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

โครงกำรที่ 10 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยวิถีไทยวิถีโลก 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมสภานักเรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมTO BE NUMBER ONE 

นางยุพิน 
นายอภิศักดิ์ 
นายอภิศักดิ์ 

 
2,000 
8,000 

4 สุขภาวะทางร่างกาย
ลักษณะจิตสังคม 

โครงกำรที่ 11 โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านกีฬาและสุขภาพ 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมเพศวิถีศึกษา 
กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด 
ของไวรัสโควิด 19 ในสถานศึกษา 

นางยุพิน 
นายธีระพงษ์ 
นายครรชิต 
นางยุพิน 
นางสุพรรณี 
นายธีระพงษ์ 

 
2,000 

20,000 
3,000 
1,000 

15,000 
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ตำรำงวิเครำะห์มำตรฐำน ตัวชี้วัดและโครงกำรกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

มำตรฐำน ตัวช้ีวัด โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงำน / 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมำณ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำร 

1. การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

โครงกำรที่ 12 โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  นางปิ่นอนงค์ 1,000 
 

2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 

 

โครงกำรที่ 13 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ก าหนดมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดท ารายงานประจ าปี (SAR) 
กิจกรรมย่อยท่ี 5 รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
 

น.ส.ศศิธร 
 
น.ส.ศศิธร 
นางปิ่นอนงค์ 
นางปิ่นอนงค์ 
น.ส.ศศิธร 
นางปิ่นอนงค์ 
น.ส.ศศิธร 

 
 

- 
1,000 

- 
500 

6,000 
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ตำรำงวิเครำะห์มำตรฐำน ตัวชี้วัดและโครงกำรกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำน ตัวช้ีวัด โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงำน / 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำร 
 

2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 

โครงกำรที่ 14 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา 
กิจกรรมย่อยท่ี 3  กิจกรรมพัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กิจกรรมย่อยท่ี 4  พัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมพัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมย่อยท่ี 6  กิจกรรมนิเทศภายใน 
กิจกรรมย่อยท่ี 7 กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วม 

หัวหน้างาน 4  
ฝ่าย 
น.ส.อุบล  
น.ส.นฤมล 
นายสิริศักดิ์ 
นายบุรินทร์ 
น.ส.ขวัญใจ 
นายไพฑูรย์ 
นางทภภาภร 

 
 

5,000 
100,000 

5,000 
8,000 
5,000 
1,000 
3,000 
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ตำรำงวิเครำะห์มำตรฐำน ตัวชี้วัดและโครงกำรกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำน ตัวช้ีวัด โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงำน / 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำร 

3. ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โครงกำรที่ 15 โครงการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรและผู้เรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมห้องเรียนKKU smart learning 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมการเรียนทวิศึกษา 
กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมนักเรียนทางเลือก 
กิจกรรมย่อยท่ี 7 กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี 8 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 
กิจกรรมย่อยท่ี 9 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียน 
ปลอดขยะ 
กิจกรรมย่อยท่ี 10 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียนสีขาว 
กิจกรรมย่อยท่ี 11 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 
กิจกรรมย่อยท่ี 12 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 

น.ส.ขวัญใจ 
 
นางปิ่นอนงค์     
 
น.ส.ขวัญใจ 
นายจตุรภัทร 
น.ส.ขวัญใจ 
น.ส.ขวัญใจ 
นางทภภาภร 
น.ส.อุบล 
 
นายสิริศักดิ์     
 

นายจตุรภัทร 
นางยุพิน 
 
นางยุพิน 

 
 

1,000 
 

1,000 
1,000 

20,000 
2,000 

20,000 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

- 
 
- 



แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์         30 

 

ตำรำงวิเครำะห์มำตรฐำน ตัวชี้วัดและโครงกำรกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำน ตัวช้ีวัด โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงำน / 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำร 

4.พัฒนาครูและบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

โครงกำรที่ 16  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร 
กิจกรรมย่อยท่ี 3  กิจกรรมพัฒนาองค์กร(ทัศนศึกษา) 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 ส่งเสริมวินัย  คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู 
กิจกรรมย่อยท่ี 5 จัดหาครูอัตราจ้างสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

นายบุรินทร์ 
 
นายบุรินทร์ 
นายบุรินทร์ 
นางวราภรณ์ 
นายบุรินทร์ 
นายบุรินทร์ 

 
 

20,000 
6,000 
5,000 

500 
120,000 

5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

โครงกำรที่ 17  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์  
กิจกรรมย่อยท่ี 2 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาห้องสมุด 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา 
กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ 

นายสิริศักดิ์ 
นายธีระพงษ์ 
นางทภภาภร 
นางสุพรรณี 
นายธีระพงษ์ 
นายธีระพงษ์ 
นายสิริศักดิ์ 

 
50,000 
5,300 
5,000 

20,000 
7,000 

50,000 
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ตำรำงวิเครำะห์มำตรฐำน ตัวชี้วัดและโครงกำรกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำน ตัวช้ีวัด โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงำน / 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำร 
 

6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

โครงกำรที่ 18 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน 
การสอน 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

นายบุรินทร์ 
 
นายบุรินทร์ 
นายบุรินทร์ 
 
นายบุรินทร์ 
 

 
 

15,000 
30,000 

 
3,000 
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ตำรำงวิเครำะห์มำตรฐำน ตัวชี้วัดและโครงกำรกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

มำตรฐำน ตัวช้ีวัด โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงำน / 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมำณ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1.จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

โครงกำรที ่19 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 

น.ส.ขวัญใจ 
 
น.ส.ขวัญใจ 
นายอภิศักดิ์ 
น.ส.ประภาศรี 

 
 

4,000 
16,000 
5,000 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

โครงกำรที่ 20 โครงการส่งเสริม ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมจัดหาและพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

นายบุรินทร์   
 
นายบุรินทร์   

 
 

2,000 

3. มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

โครงกำรที่ 21 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
กิจกรรมย่อยท่ี 1  กิจกรรมการประกวดห้องเรียนคุณภาพ 

นายสิริศักดิ์   
นายสิริศักดิ์   

14,400 

4. ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและ 
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

โครงกำรที่ 22 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือวัดแประเมินผล 
 

น.ส.ประภาศรี 
 
น.ส.ประภาศรี 
 

 
 

25,000 

  



แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์         33 

 

ตำรำงวิเครำะห์มำตรฐำน ตัวชี้วัดและโครงกำรกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
มำตรฐำน ตัวช้ีวัด โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงำน / 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

5. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

โครงกำรที่ 23 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

นางทภภาภร 
 
นางทภภาภร 
นางทภภาภร 
 

 
 

6,000 
2,000 

                                       - งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
- ค่างบสาธารณูปโภค 

        - งบกลางส าหรับการบริหาร   
                                                                  - งบจ้างครู 
                                                                  - ช าระหนี้คงค้าง 

รวมงบประมำณที่ใช้ 

844,850 
250,000 
134,000 
120,000 
160,000 

1,283,850 

 

 

 



 

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ   น.ส.กนิษฐา พินิจมนตรี 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET    น.ส.ประภาศรี แสงอรุณ                 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมยอดนักอ่าน    นางพิชชากร เหลาแก้ว                  
กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมคลีนิคภาษา    นางพิชชากร เหลาแก้ว                  
กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมการสอบ PISA  น.ส.กนิษฐา/นางวราภรณ์ สุ่มมาตย์/น.ส.ขวัญใจ เดยะดี        
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.กนิษฐา  พินิจมนตรี                                                                            
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ                                                                
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง                                                                                         
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคนที่รัฐต้องจัดให้เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีความเจริญ
งอกงามทุกด้านเพ่ือเป็นต้นทุนทางปัญญาที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะคุณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบ
สัมมาชีพและการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข  อันจะน าไปสู่เสถียรภาพและความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนา
ประเทศมาโดยตลอดและเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศ
ทางการจัดการศึกษาของประเทศโดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคใน
การศึกษาที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการ
ท างานที่สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
  แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลัก ส าคัญในการจัด
การศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All)  หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่า
เทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาท ิคุณภาพของคนทุกช่วงวัย การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมโดย
น ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy)  มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์ 
จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วดั และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าว
ข้างต้นแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์(Vision)ไว้ดังนี้  “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”    

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการคือ  1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อ
พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แหง่การเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ  



 

4)เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง  
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแผนการศึกษา แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 
ด้าน คือ  
เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations)โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วยทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้ 
✥ 3Rs ได้แก่  
 - การอ่านออก(Reading)  
 - การเขียนได้(Writing)  
 - และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
✥ 8Cs  ได้แก่  
  - ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving)  
  - ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
 - ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross–cultural Understanding)  
 - ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า (Collaboration,Teamwork and Leadership) 
 - ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (Communications,Information and Media 
Literacy) 
 - ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 
 - ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้  (Career and Learning Skills)  
 -และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  
2. วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ   น.ส.กนิษฐา พินิจมนตรี 

เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET    น.ส.ประภาศรี แสงอรุณ  

เพ่ือพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ให้สูงขึ้น 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมยอดนักอ่าน    นางพิชชากร เหลาแก้ว 

เพ่ือส่งเสริมด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนให้อ่านคล่องเขียนคล่องขึ้น 

กิจกรรมย่อยท่ี 4  กิจกรรมคลีนิคภาษา    นางพิชชากร เหลาแก้ว 

เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน 

กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมการสอบ PISA  น.ส.กนิษฐา/นางวราภรณ์ สุ่มมาตย์/น.ส.ขวัญใจ เดยะดี 
1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ให้กับครูและนักเรียน 
2 เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้เร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
เพ่ือรองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

 
3.  เป้าหมาย 
          3.1  ผลผลิต (Output) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 



 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ   น.ส.กนิษฐา พินิจมนตรี 
ร้อยละ 40 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET    น.ส.ประภาศรี แสงอรุณ  

  ร้อยละ 70 ของนักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที3่ และปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูงขึ้น 

กิจกรรมย่อยท่ี3 กิจกรรมยอดนักอ่าน    นางพิชชากร เหลาแก้ว 

3.1 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ทุกคนให้สามารถการอ่านคล่องเขียนคล่องขึ้น 

                     3.2 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพ่ือตอบสนองนโยบายจุดเน้นตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

กิจกรรมย่อยท่ี4 กิจกรรมคลีนิคภาษา    นางพิชชากร เหลาแก้ว 

3.1 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ทุกคนให้สามารถการอ่านคล่องเขียนคล่องขึ้น 

                     3.2 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพ่ือตอบสนองนโยบายจุดเน้นตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

กิจกรรมย่อยท่ี5 กิจกรรมการสอบ PISA  น.ส.กนิษฐา/นางวราภรณ์ สุ่มมาตย์/น.ส.ขวัญใจ เดยะดี 
นักเรียนที่จะต้องสอบ PISA ร้อยละ 80 มีความพร้อมในการสอบ PISA 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ      น.ส.กนิษฐา พินิจมนตรี 
1.ได้เหรียญทองในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่ร้อยละ 70 
2.ได้เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่เข้าแข่งขันระดับภาคอย่างน้อย 3 รายการ 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET       น.ส.ประภาศรี แสงอรุณ  

กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมยอดนักอ่าน     นางพิชชากร เหลาแก้ว 

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ มีการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

กิจกรรมย่อยท่ี4 กิจกรรมคลีนิคภาษา นางพิชชากร เหลาแก้ว 

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ มีการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

กิจกรรมย่อยท่ี5 กิจกรรมการสอบ PISA  น.ส.กนิษฐา/นางวราภรณ์ สุ่มมาตย์/น.ส.ขวัญใจ เดยะดี 
ผลการสอบ PISA อยู่ในอันดับสูงกว่า 5 ในระดับสหวิทยาเขต 

 

               3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    



 

นักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ในปีการศึกษา 2564 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 

4.  วิธีด าเนินการ 
4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 

                     4.1.1  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมน าเสนอกิจกรรม 
                     4.1.2  จัดท าโครงการ/กิจกรรม น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
4.2.1 ด าเนินการตามปฏิทินของแต่ละกิจกรรม 

4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน

กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯก าหนด 
4.4ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 

4.4.1 สรุปประเมินโครงการฯ 
                     4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 
5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               ครู / นักเรียน โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
               โรงเรียนหนองหวัคูปวงประชานุเคราะห์ 
7.  การด าเนินการ 

รายการ/
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  
น.ส.กนิษฐา พินิจ
มนตรี 

 
2,000 

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

กิจกรรมย่อยท่ี 2 
กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-
NET     
น.ส.ประภาศรี 
แสงอรุณ 

 
10,000 

            

กิจกรรมย่อยท่ี3
กิจกรรมยอดนัก
อ่าน  
นางพิชชากร 
เหลาแก้ว 

 
2,500 

 

            

กิจกรรมย่อยท่ี4
กิจกรรมคลีนิค
ภาษา  

 
5,500 

            



 

นางพิชชากร 
เหลาแก้ว 

 

กิจกรรมย่อยท่ี5
กิจกรรมการสอบ 
PISA 
น.ส.กนิษฐา/นาง
วราภรณ์ สุ่ม
มาตย์/น.ส.ขวัญ
ใจ เดยะดี 

 
500 

            

สรุป/รายงาน
โครงการ 

             

รวม 20,500 ***งบประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ส ารวจ แบบส ารวจ 
ผลการสอบ O-NET ส ารวจ แบบส ารวจ 
การอ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียน ประเมิน แบบประเมิน 

การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ประเมิน แบบประเมิน 

ผลการสอบ PISA ส ารวจ แบบส ารวจ 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการท้ังในระดับกลุ่มเครือข่ายและในระดับที่สูงขึ้น 

  9.2 ร้อยละ 70 ของนักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 และปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูงขึ้น 

 9.3 นักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ทุกคนให้สามารถการอ่านคล่องเขียนคล่องขึ้น  

 9.4 นักเรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพ่ือตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

 

              

 

 



 

 

 

 

 

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

                                                 (น.ส.กนิษฐา  พินิจมนตรี) 

                                                                 คร ู
 

                                      ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

     (นางสาวอุบล กุตัน) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 
 

                                      ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

(นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

           ลงชื่อ ................................................................ ผูอ้นุมัติโครงการ 

(นายถนอม  ไพรหลวง) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา                                                                                                       
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่1 คุณภาพผู้เรียน                                                                         
กิจกรรมย่อยท่ี1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน   น.ส.ขวญัใจ  เดยะดี 

กิจกรรมย่อยท่ี2 กิจกรรมส่งเสริมผลิตสื่อสร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้    นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
กิจกรรมย่อยท่ี3 กิจกรรมส่งเสริมเกมการศึกษา  น.ส.กนิษฐา , น.ส.ประภาศรี, นางพิชชากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษาไว้ในมาตรา 24 ข้อ 2 “ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ ความรู้
มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา” และ ข้อ 3 “จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้
ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง” นอกจากนี้ หลักสูตรแกน กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 ให้ความส าคัญกับความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์โดยก าหนดไว้ใน (1) โครงสร้างหลักสูตรซึ่งแยกเป็น 2 
กลุ่ม กลุ่มแรก ( ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ) จัดการ
เรียนการสอนเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิด และเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ส่วน กลุ่มท่ี 2 ( สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 
การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ ) จัดการเรียน การสอนเพื่อเสริมสร้างพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ และสร้าง
ศักยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์(2) แนวทางการวัดผล โดยผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน 
การคิดวิเคราะห์ และเขียน 

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ตระหนักถึงความส าคัญท่ีจะพัฒนาคุณลักษณะด้านการคิดให้เกิดกับ
ผู้เรียนทุกระดับชั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และต้องการสร้างบรรยากาศเพ่ือให้นักเรียนได้คิดหาเหตุผลและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น โดย
การเสนอความรู้ข้อคิดให้ผู้เรียนถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผู้สอนมีหน้าที่ดูแล รักษาความเป็น
ระเบียบ วินัยควบคุม ความประพฤติของผู้เรียนไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง นักเรียนได้ใช้สติปัญญาไปในทางที่ถูกท่ีควร 
เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้ เรียนรู้และพัฒนาความคิด สติปัญญา อีกทั้งสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 
และเกิดการปรับเปลี่ยน ทัศนคติ/ค่านิยมในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติจึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียน มีทักษะ
และกระบวนการคิด มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ สมศ. ด้านคุณภาพผู้เรียน เกี่ยวกับ ความสามารถใน การคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ทางโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุ
เคราะห์จึงได้จัด โครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนวัตกรรมการเรียนรู้และมีทักษะการคิดแบบพอเพียง 
กิจกรรมย่อยท่ี1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน 



 

  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนวัตกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมย่อยท่ี2 กิจกรรมส่งเสริมผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ 
 เพ่ือส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมย่อยท่ี3 กิจกรรมส่งเสริมเกมการศึกษา  

เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกมการศึกษาและให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการคิด ฝึกทักษะ
ด้านภาษา วิธีการแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   
3.  เป้าหมาย 
          3.1  ผลผลิต (Output) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน 

 1. ครูร้อยละ 80 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน   
 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงาน 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ 
1. ครูร้อยละ 80 มีการใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อทางการศึกษา และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. ครูร้อยละ 80 ผลิตสื่อและใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 สื่อ 

  กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมเกมการศึกษา  
           นักเรียนร้อยละ  80 มีทักษะความสามารถในการคิด ฝึกทักษะด้านภาษา วิธีการแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ   

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน 

   ผู้เรียนได้เรียนรู้ในแต่ละรายวิชาโดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน 
 

 กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ 
 ครู มีการใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตสื่อ

และใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมเกมการศึกษา  
           นักเรียนมีทักษะความสามารถในการคิด ฝึกทักษะด้านภาษา วิธีการแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   
               3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    

นักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ในปีการศึกษา 2564 มีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
4.  วิธีด าเนินการ 

4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 
                     4.1.1  ศึกษาการผลิตสื่อ / การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
                     4.1.2  จัดท าโครงการ/กิจกรรม น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
4.2.1 จัดอบรมครูเพ่ือผลิตสื่อ เครื่องมือผลิตสื่อ 

4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 



 

รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯก าหนด 

4.4ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
4.4.1 สรุปประเมินโครงการฯ 

                     4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 
 
5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               ครู / นักเรียน โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
               โรงเรียนหนองหวัคูปวงประชานุเคราะห์ 
7.  การด าเนินการ 
 รายการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมย่อยที่1 
น.ส.ขวัญใจ เดยะ
ดี 

 
4,000 

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

กิจกรรมย่อยที่2 
นายบุรินทร์ พินิจ
มนตรี 

 
4,000 

            

กิจกรรมย่อยที่3 
น.ส.ประภาศรี 
น.ส.กนิษฐา 
นางพิชชากร 

3,000             

รวม 11,000 ***งบประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1.นักเรียนมีผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน ประเมิน แบบประเมิน 
3.ครูมีสื่อ นวัตกรรม มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายงานการใช้

สื่อ/นวัตกรรม 
แบบรายงานการ
ใช้สื่อ/นวัตกรรม 

3.นักเรียนมีทักษะความสามารถในการคิด ฝึกทักษะด้านภาษา วิธีการ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   

สังเกต แบบสังเกต 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
9.3 ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
9.4 ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
9.6 ผู้เรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 



 

                             ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ                                                
                                         (นายบุรินทร์  พินิจมนตรี) 

                                                                 คร ู
 

                                      ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

     (นางสาวอุบล กุตัน) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 
 

                                      ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

(นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

           ลงชื่อ ................................................................ ผูอ้นุมัติโครงการ 

(นายถนอม  ไพรหลวง) 

                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่1 คุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมที1่ กิจกรรม STEM ศึกษา                            นายอภิศักดิ์  ภูท ามา 
กิจกรรมที2่ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์     นางวราภรณ์  สุ่มมาตย์ 
กิจกรรมที3่ กิจกรรมส่งเสริมทักษะ Codimg                               นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวราภรณ์  สุ่มมาตย์ 
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา2564 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

นวัตกรรมหมายถึง ความคิด การปฏิบัติและการกระท าใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนาดัดแปลงมา
จากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม 
            นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovareในภาษาลาติน แปลว่า ท าสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมาย
ของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การน าแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบ
ใหม่ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ การท าในสิ่งที่แตกต่างจากคนอ่ืน โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง 
(Changs) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส ( Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 



 

นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การน าเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิด
หรือการกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพ่ือมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้
ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการ
เรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ
(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น 
            องค์ประกอบของนวัตกรรม 
    1. เป็นสิ่งใหม่ 
    2. เน้นใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ 
    3. เป็นประโยชน์ ต้องตอบได้ว่าสิ่งที่เราสร้างเป็นอย่างไร 
    4. เป็นที่ยอมรับ 
    5. มีโอกาสในการพัฒนา 

2. วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมย่อยที่1  กิจกรรมSTEMสะเต็มศึกษา 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และทักษะในวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)   
 2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงกันความรู้ในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณา
การเข้าด้วยกันในการด าเนินชีวิตและการท างาน 
 3. เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นและท้าทายความคิดของผู้เรียน 
 4. เพ่ือเน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ (1) การคิดอยางมีวิจารณญาณและ 
การแกปญหา  (2) การสื่อสารและความรวมมือ (3) ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (4) ทักษะชีวิตและงานอาชีพ 
และ (5) ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
 5. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถน ามาใช้ได้ทุกวัน    
 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 3 ดาน  (1) คุณลักษณะดานการท างาน ไดแก การการปรับตัว และความ
เปนผูน า (2) คุณลักษณะดานการเรียนรู ไดแก การชี้น าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู 
ของตนเอง และ (3) คุณลักษณะดานศีลธรรม ไดแก ความเคารพผูอ่ืน ความสื่อสัตย ส านึกพลเมือง 
 

กิจกรรมย่อยท่ี2 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์

           1. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน 
 3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้
แสดงออกซ่ึงความคิดสร้างสรรค์ และผลิตผลที่เกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
 4. ปลูกฝังเจตคติและลักษณะนิสัยที่ดีงามตามแนวของความเป็นวิทยาศาสตร์ให้เกิดแก่นักเรียน 
 

กิจกรรมที3่ กิจกรรมส่งเสริมทักษะ Codimg 
           1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านโค้ดดิ้ง และความรู้ดิจิทัลพ้ืนฐาน 
           2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการออกแบบและเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
           3. เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการมีทักษะด้านโค้ดดิ้ง และความรู้ดิจิทัลใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 



 

3.  เป้าหมาย 
               3.1  ผลผลิต (Output) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

3.1.2  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70  มีความรู้ความสามารถ และทักษะในวิชาวิทยาศาสตร์ 
(Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)   

3.1.3  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70  สามารถเชื่อมโยงกันความรู้ในโลกของความเป็นจริงที่ต้อง
อาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการด าเนินชีวิตและการท างาน 

3.1.4  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70 รักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถน ามาใช้ได้ทุกวัน    
          3.1.5  นักเรียนร้อยละ 70 ใช้งานบอร์ด Kidbright ในการฝึกทักษะ Codimg ได้ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.1.5  นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  3.1.6  นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
                     3.1.7  นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนสาระวิทยาการค านวณ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
              3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
                           นักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ในปีการศึกษา 2564  มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
 
4.  วิธีด าเนินการ 
               4.1 ข้ันเตรียมการ (P) 
                   4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
                   4.1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
                   4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
                   4.1.4  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
               4.2  ข้ันด าเนินการ (D) 
                   4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
                   4.2.2  ด าเนนิงานตามโครงการและกิจกรรม 
               4.3  ข้ันนิเทศติดตามผล (C) 
                      รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯก าหนด 
               4.4 ข้ันประเมินและรายงานผล (A) 
                      4.4.1  สรปุประเมินโครงการฯ 
                      4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 
5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               นักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
               โรงเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 

 
 



 

 
 
 
7.  การด าเนินการ  
รายการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมย่อยที่ 1 
นายอภิศักดิ์ 
ภูท ามา  

 
4,000 

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

กิจกรรมย่อยที่2 
นางวราภรณ์ 
สุ่มมาตย์ 

 
8,000 

            

กิจกรรมย่อยที่3 
นายบุรินทร์ 
พินิจมนตรี 

 
1,000 

            

รวม 13,000 ***งบประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***  

 
 
 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

ส ารวจ/สังเกต/สอบถาม แบบสอบถาม 

2.นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และทักษะใน
วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) 
และคณิตศาสตร์ (Mathematics)  

ส ารวจ/ทดสอบ แบบส ารวจ/แบบทดสอบ 

3.นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้
ตัวที่สามารถน ามาใช้ได้ทุกวัน    

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

9.2  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70  มีเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และทักษะในวิชา
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ 
(Mathematics)   



 

9.3  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70 สามารถเชื่อมโยงกันความรู้ในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัย
องค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการด าเนินชีวิตและการท างาน 

9.4  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70  รักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถน ามาใช้ได้ทุกวัน    

 
ลงช่ือ  .............................................  ผู้เสนอโครงการ 

(นางวราภรณ์  สุ่มมาตย์) 
ครู 

                      ลงชื่อ  ................................................   ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 
(นางสาวอุบล  กุตัน) 

หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 
                        ลงชื่อ .............................................      ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

(นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

 
  ลงช่ือ .............................................   ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายถนอม  ไพรหลวง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบ นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปกีารศึกษา 2564 



 

 
1. หลักการและเหตุผล 
    โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้าน
ภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence) และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา  66 “ผู้เรียน   มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 

                ดังนั้นโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ จึงด าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยมุ่งพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่าง
หลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย ทางโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์จึงได้จัด โครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้การสื่อสารได้ 

 2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการท างานอย่างสร้างสรรค์ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
2. เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการอินเทอร์เน็ตที่สามารถจัดการเรียนรู้แก่

นักเรียนได้ 
3. เพ่ือนักเรียนมีความรู้และนักเรียนมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การเรียนรู้ 
4. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายได้ 
5. เพ่ือให้โรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในด้าน ICT เพ่ือรองรับในการพัฒนา 

3.  เป้าหมาย 
          3.1  ผลผลิต (Output) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         1.ร้อยละ 83 ของผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
         2.ร้อยละ 83 ของผู้เรียน มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ   
         3.ร้อยละ 83 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการท างานอย่างสร้างสรรค์ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

                   ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  การสื่อสาร  ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการท างานอย่างสร้างสรรค์ 
               3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    

นักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ในปีการศึกษา 2564 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 



 

 
4.  วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดปี
การศึกษา 

14,000 (งบฯ ICT) นายบุรินทร์ พินิจมนตรี 

2 สรุปและรายงานการด าเนิน
โครงการ 

มีนาคม  นายบุรินทร์ พินิจมนตรี 

 
5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               ครู / นักเรียน โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
               โรงเรียนหนองหวัคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
7.  การด าเนินการ 
 รายการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมย่อยที่1
นายบุรินทร์ พินิจ
มนตรี 

 
14,000 

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

รวม 14,000 ***งบประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อผู้เรียน 

จ านวนคอมพิวเตอร์ในห้อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ 

จ านวนคอมพิวเตอร์ในห้อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ 

2.นักเรียนร้อยละ 83 มีผลการเรียนในรายวิชา
สาระเทคโนโลยีระดับ 2 ขึ้นไป 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาสาระเทคโนโลยี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาสาระเทคโนโลยี 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
9.2 ผู้เรียนร้อยละ 83 มีผลการเรียนในรายวิชาสาระเทคโนโลยีระดับ 2 ขึ้นไป 
 

      

                   ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

                                                 (นายบุรินทร์  พินิจมนตรี) 



 

                                                                 คร ู
 

                                   ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

     (นางสาวอุบล กุตัน) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 
 

                                      ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

(นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์) 

      ผูช้่วยผู้อ านวยการโรงเรยีน 
 

           ลงชื่อ ................................................................ ผูอ้นุมัติโครงการ 

(นายถนอม  ไพรหลวง) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

 

 

โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ระดับโรงเรียนข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                  นางสาวขวัญใจ เดยะดี 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้            นางสาวขวัญใจ เดยะดี 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            นางสาวขวัญใจ เดยะดี 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                   นายอภิศักดิ์  ภูท ามา 
กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมคลีนิควิชาการ                                  นางสาวขวัญใจ เดยะดี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขวัญใจ เดยะดี 
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคนที่รัฐต้องจัดให้เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีความเจริญ

งอกงามทุกด้านเพ่ือเป็นต้นทุนทางปัญญาที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะคุณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบ
สัมมาชีพและการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข  อันจะน าไปสู่เสถียรภาพและความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 

ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดและ
เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึง
ได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของ
ประเทศโดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพพัฒนา



 

ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้อง กับความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ          
        แนวคิดการจัดการศึกษา    

แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลัก ส าคัญในการจัด
การศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All)  
   หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม  
(All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 
2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาท ิ คุณภาพ ของคนทุกช่วงวัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมโดยน ายุทธศาสตร์ชาติ 
(National Strategy)  มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ   

วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  จากแนวคิดการจัด
การศึกษาดังกล่าวข้างต้นแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์(Vision)ไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคน
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”    
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการคือ  1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพ่ือ
พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แหง่การเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ  
4)เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง  

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแผนการศึกษา แห่งชาติได้
วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations)โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วยทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้ 

✥ 3Rs ได้แก่ - การอ่านออก(Reading)  
- การเขียนได้(Writing)  
- และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)   

✥ 8Cs  ได้แก่  
    - ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 
    (Critical Thinking and Problem Solving)  
    - ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
    - ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ 
    (Cross–cultural Understanding)  
    - ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า  
    (Collaboration,Teamwork and Leadership) 
     - ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทนัสื่อ  
    (Communications,Information and Media Literacy) 
     - ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    (Computing  and ICT Literacy) 



 

    - ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
    (Career and Learning Skills)  
    -และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  
 

2. วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( พ.ศ.2561) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  

2.  
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
           1.  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
           2.  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ จนสามรถน าไประกอบอาชีพได้ 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
2. นักเรียนร่วมกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า  

กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมคลีนิควิชาการ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.   เพ่ือลดปัญหาการติด 0 ,ร,มส สะสม 

3.  เป้าหมาย 
      3.1  ผลผลิต (Output) 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                     3.1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของการศึกษาขั้นพื้นฐาน      ร้อยละ 100 

3.1.2  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
3.1.3  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70  มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
3.1.4  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
                     3.1.5 นักเรียนที่ติด 0, ร,มส  สะสมได้รับการแก้ไขปัญหาร้อยละ 90 
   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  

 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) และ
ความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม และนักเรียนมีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตาม
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 8 กลุม่สาระการเรยีนรูท้ี่สูงขึ้น  

 
4.  วิธีด าเนินการ 
  4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 
                4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ.  



 

                         ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการฯ 
                4.1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
                4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
                4.1.4  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
     4.2  ขั้นด าเนินการ (D) 
  4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 
 
  4.3  ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
  รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯก าหนด  
  4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  4.4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
  4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 

5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
               โรงเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
7.  การด าเนินการ 
 รายการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

 
1,000 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมย่อยที่1 
นางสาวขวัญใจ  
เดยะดี 

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

กิจกรรมย่อยที่2 
นางสาวขวัญใจ  
เดยะดี 

 
16,000 

 
 

            

กิจกรรมย่อยที่3 
นางสาวขวัญใจ  
เดยะดี 

16,000             

กิจกรรมย่อยที่4 
นายอภิศักดิ์      
ภูท ามา 

6,000             

กิจกรรมย่อยที่5 
นางสาวขวัญใจ  
เดยะดี 

4,000             

รวม 33,000 ***งบประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 



 

 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

หลักสูตรสถานศึกษา ประเมิน แบบประเมิน 

นักเรียนทุกคนมีผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

นักเรียนทุกระดับชั้น ม.1-ม.6 ร้อยละ 100 ได้รับ
การติวเข้ม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น
จากปีการศึกษา2563 

ทดสอบ แบบทดสอบ   ปพ.5 

นักเรียนทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามตามความถนัดและความสนใจ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

นักเรียนที่ติด 0, ร,มส. สะสมได้รับการแก้ไข
ปัญหาร้อยละ 90 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

นักเรียนส าเร็จการศึกษาร้อยละ 90 ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        9.2 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร  
        9.3 นักเรียนเป็นเด็กเก่ง ดี มีสุขและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

               

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 



 

                                                 (นางสาวขวัญใจ  เดยะดี) 

                                                                 คร ู
 

                                     ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

     (นางสาวอุบล กุตัน) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 
 

                                    ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

(นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์) 

      ผูช้่วยผู้อ านวยการโรงเรยีน 
 

           ลงชื่อ ................................................................ ผูอ้นุมัติโครงการ 

(นายถนอม  ไพรหลวง) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรม 1 ดนตรี  1  กีฬา  1  อาชีพ  นายไพฑูรย์  ศรีสุขา/นายครร จิตสบาย   

                    / นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพฑูรย์  ศรีสุขา 

กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 



 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา  2564 
 

2. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาจะต้องยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การแสวงหา
ความรู้ของบุคคล ท าได้ด้วยวิธีการต่างๆ ถ้ามีโอกาสเลือกสิ่งที่ตนสนใจจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี และถ้าได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง จะท าให้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะในการท างาน รู้วิธีการท างานร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข  

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์จึง. ได้น านโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อยอดมา
สู่การปฏิบัติใน  ประเด็น. 1ดนตรี 1กีฬา 1อาชีพ เลือกได้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ซึ่งถึงแม้สิ่งที่เรา
ต้องเผชิญในสถานการณ์โควิด-19 จะมีความยากล าบากและอุปสรรคบ้าง แต่ในวันนี้ที่เราต้องด าเนินชีวิตภายใต้วิถี
ใหม่ เราจะต้องมีสติมั่นคง พร้อมเดินหน้าพัฒนาการศึกษาด้วยเป้าหมายที่ว่า เด็กต้องได้เรียน ผู้ปกครองเชื่อมั่น ครู
และนักเรียนต้องปลอดภัย ‘อยู่ที่ไหนต้องได้เรียน’ ในการท างานหากมีการฝึกฝนจนท าให้เกิดความช านาญก็สามารถ
น าประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สร้างงาน สร้างอาชีพให้เกิดกับตนเองและสังคมได้ และยังเป็นการสร้าง
นิสัยให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย  

2. วัตถุประสงค์ 

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรม 1 ดนตรี  1  กีฬา  1  อาชีพ   
 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท างานอย่างมีความสุข มีสุนทรียภาพ  สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งกาและจิตใจ และมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ   

3. เป้าหมาย 

 3.1  ผลผลิต (Output) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90  สามารถพัฒนาทักษะด้านกิจกรรม 1 ดนตรี  1  กีฬา  1  อาชีพ ตามความ
สนใจ  

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพมี
ความสุขพัฒนาให้เป็นผู้ท างานเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
                     นักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ในปีการศึกษา 2564 มีทักษะด้านดนตรีกีฬา และ  
1 อาชีพและพัฒนาตนเองท างานเพ่ือมุ่งสู่อาชีพที่สูงขึ้น 
 

4.  วิธีด าเนินการ 
 4.1ข้ันเตรียมการ (P) 
                     4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ.  
                               ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 



 

                     4.1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
                     4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
                     4.1.4  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
          4.2  ขั้นด าเนินการ (D) 
  4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯและมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 
 

4.3 ข้ันนิเทศติดตามผล (C) 
 รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกใน

การด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯก าหนด  
 

4.4ข้ันประเมินและรายงานผล (A) 
4.4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 
 

5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               นักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์และประชาชนที่สนใจ 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
               โรงเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 

 
 
 
 
 
7.  การด าเนินการ 
รายการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

 
     1,000 

ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมย่อยที่1 
นายไพฑูรย์   
/นายครรชิต /
นางปิ่นอนงค์   

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

             รวม         1,000 (ใช้งบจาก  สอร.) 
 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.  ผู้เรียนมีทักษะด้านดนตรี กีฬา อาชีพและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

สังเกต 

สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์ 



 

2. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต สอบถาม แบบสอบถาม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
9.2 ผู้เรียนสามารถท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนาทักษะด้านดนตรี กีฬา งานอาชีพที่ตนเองสนใจ และภูมิใจ

ในผลงานของตนเอง 
9.3 ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
9.4 ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

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

                (นายครรชิต  จิตสบาย) 
            คร ู

 
                                ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นายไพฑูรย์  ศรีสุขา) 

          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

                               ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 
                                        (นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์) 
                                        ผูช้่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
                              ลงชือ่.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

         (นายถนอม  ไพรหลวง) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

    
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
สนองกลยุทธ์ระดับโรงเรียนข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ                                   นายอภิศักดิ์  ภทู ามา 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี                            นายไพรวัลย์  ทุมพร 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร                         นายจตุรภัทร  เคนสีลา 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรม STOP TEEN MOM                              นางยุพิน  บ่อค าเกิด 
กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย เสริมวินัยจราจร                  นายสิริศักดิ์  ธนะภูมิชัย 
กิจกรรมย่อยท่ี 6 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   นางยุพิน  บ่อค าเกิด/น.ส.ตรีรญา  ชาโตะ 
กิจกรรมย่อยท่ี 7 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้                           นางวราภรณ์  สุ่มมาตย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิศักดิ์  ภูท ามา 
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้าง
ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคมสามารถจัดการ
ตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 จากข้อมูลงานระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านระเบียบ
วินัย มีนักเรียนจ านวนไม่น้อยที่ปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของโรงเรียน โรงเรียนหนองหัวคูปวง
ประชานุเคราะห์เห็นความส าคัญที่ต้องพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีจึงมีการส่งเสริมให้
จัดกิจกรรมดังกล่าวตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ กิจกรรมนักเรียน 
ประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรม STOP TEEN MOM กิจกรรมขับขี่



 

ปลอดภัยเสริมวินัยจราจร กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
 1.เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
 2.เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

1. จัดค่ายพักแรมและกิจกรรมเดินทางไกล 
2. อบรมนักเรียนผู้น าลูกเสือ เนตรนารี 
3. แข่งทักษะกระบวนเกียรติยศลูกเสือ  

กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
1. เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย  เป็นผู้น า  รู้หน้าที ่ มีความรับผิดชอบ  มีความรักผิดชอบ  มี

ความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรม STOP TEEN MOM 
 1. เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยเรียน 
 2. เพ่ือลดอัตราการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี  
 3. เพ่ือให้ความรู้ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร 
กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย เสริมวินัยจราจร 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความร่วมมือสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง โดยรถมอเตอร์ไซด์ในสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ลดอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซด์ และขับข่ีได้ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้นักเรียนสวมหมวกนิรภัย 

กิจกรรมย่อยท่ี 6 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างระบบและมีประสิทธิภาพ  
 2.เพ่ือให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกา รท างาน
ร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการท างานที่ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถ ตรวจสอบและประเมินผลได้  
 3.เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามปัญหา  
 4.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) พัฒนาความเก่ง (IQ) 
มีคุณธรรมจริยธรรม (MQ) และมีความมุ่งม่ันที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ)  
 5.เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น นักเรียนเรียนรู้อย่างมี ความสุขและ
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
กิจกรรมย่อยท่ี 7 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
 5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษานอกสถานที่ 
 
3.  เป้าหมาย 
                  3.1  ผลผลิต (Output) 



 

                        เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3.1.2  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90  มีค่านิยมที่ดีในการด าเนินชีวิตในสังคม 

 

                        เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.1.5  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  3.1.6  นักเรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์ตัดสินได้ว่าการกระท าใดควรปฏิบัติหรือเป็นไปในทางที่
เหมาะสม 

         3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
                ในปีการศึกษา 2564  คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์มี

คุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
4.  วิธีด าเนินการ 
4.1ข้ันเตรียมการ (P) 
                     4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ.  
                               ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
                     4.1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
                     4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
                     4.1.4  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
4.2  ขั้นด าเนินการ (D) 
4.2.1ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯและมอบหมายภาระงาน 
4.2.2ด าเนินงานตามโครงการฯ 
4.3 ข้ันนิเทศติดตามผล (C) 
รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯก าหนด  
 
4.4ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
 4.4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
          4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 
5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               นักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
               โรงเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
7.  การด าเนินการ 

รายการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

 
 

5,000 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม
ย่อยท่ี1 
นายอภิศักดิ์  
ภูท ามา 

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

กิจกรรม
ย่อยท่ี2 

 
 

            



 

นายไพร
วัลย์  ทุม
พร 

10,000 

กิจกรรม
ย่อยท่ี3 
นายจตุร
ภัทร  เคนสี
ลา 

 
 

4,000    

            

กิจกรรม
ย่อยท่ี4 
นางยุพิน  
บ่อค าเกิด 

 
 

8,000 

            

กิจกรรม
ย่อยท่ี5 
นายสิริศักดิ์  
ธนะภูมิชัย 

 
7,000 

            

กิจกรรม
ย่อยท่ี6 
นางยุพิน 
บ่อค าเกิด 

 
 

7,000 

            

กิจกรรม
ย่อยท่ี7 
นางวรา
ภรณ์ สุ่ม
มาตย์ 

 
20,000  

 

            

รวม 61,000 ***งบประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.นักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

2.นักเรียนที่มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
      9.2 นักเรียนรู้จักเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

9.3 นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
9.4 นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

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



 

                (นายอภิศักดิ์  ภูท ามา) 
                                                      คร ู
 

        ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางสาวอุบล  กุตัน)      
                                             หัวหน้างบประมาณ 
                                
                               ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 
                                         (นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์) 
                                         ผูช้่วยผู้อ านวยการโรงเรยีน 
 

  ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายถนอม  ไพรหลวง) 

                              ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการที่ 8  โครงการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ                                    นายธีระพงษ์  สบายใจ 
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่        นางพิชชากร  เหลาแก้ว 
กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา                               นางยุพิน  บ่อค าเกิด          
กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมค่ายคุณธรรม                                          นางยุพิน  บ่อค าเกิด 
กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์              นายไพรวัลย์  ทุมพร 
กิจกรรมย่อยที่ 6 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน                                     นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์ 
กิจกรรมย่อยที่ 7 กิจกรรมสหกรณ์                                                 นางวราภรณ์  สุ่มมาตย์ 
กิจกรรมย่อยที่ 8 กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนสุจริต                             นางยุพิน  บ่อค าเกิด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุพิน  บ่อค าเกิด 
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุม่บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ โครงการประจ าปี 



 

ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันปัญหาสังคมเกิดข้ึนรายวันให้เห็นอยู่ทั่วไป  ซึ่งหนึ่งในส่วนของผู้ที่กระท าความผิดนั้นมีเยาวชน

รวมอยู่เป็นจ านวนไม่น้อย    ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  ส่งผลให้สภาพครอบครัวเปลี่ยนแปลงตามไป
ด้วย  เวลาในการอบรมสั่งสอนบุตรของพ่อ แม่ก็น้อยลง  ท าให้เยาชนในชาติกลายเป็นเยาวชนที่มีปัญหา ขาดคุณภาพ 
โดยเฉพาะปัญหาการขาดคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
งามให้แก่นักเรียนนั้น ซึ่งต้องช่วยกันทุกคนทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ  เอกชน  โรงเรียน  สถาบนัครอบครัว  อาจต้องใช้
เวลานานในการกล่อมเกลา ฝึกอบรมบ่มนิสัย ต้องใช้เทคนิค วิธีการและกิจกรรมมากมายหลายรูปแบบในการที่จะ
พัฒนาให้นักเรียน  เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีโรงเรียนและสังคมต้องการ และเพ่ือให้เขาเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคตทางโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ 

           1.   เพ่ือให้ผู้สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตนเองและผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบ 

           2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดจิตส านึกในการักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
1. เพ่ือให้นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

           เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา                                                                  
กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์                                                              
 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง                                                                                                                      กิจกรรม
ย่อยที ่6 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

 ฝึกปฏิบัติและควบคุมดูแลระบบงานธนาคารโรงเรียน                                                      
กิจกรรมย่อยท่ี 7 กิจกรรมสหกรณ์ 



 

1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์ สามารถน าความรู้
และ   ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
           2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน 
           3. เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการประหยัดอดออม 
           4. เพ่ือจัดหาสินค้าราคาถูกและคุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ์                                        
กิจกรรมย่อยท่ี 8 กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนสุจริต 
 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

            2. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสุจริต  ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด 

 มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและต่อต้านการ
ทุจริต 

3.  เป้าหมาย       
 3.1  ผลผลิต (Output) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3.1.2  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90  รู้จักเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3.1.3  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90  รู้จักยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
3.1.4  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.1.5  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  3.1.6  นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความคิด รู้จักเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
 
               3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
               คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ในปีการศึกษา 2564      มี
คุณธรรม จริยธรรม   
 
4.  วิธีด าเนินการ 
 4.1ข้ันเตรียมการ (P) 
                     4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ.  
                               ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
                     4.1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
                     4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
                     4.1.4  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 4.2  ขั้นด าเนินการ (D) 

4.2.1ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯและมอบหมายภาระงาน 
4.2.2ด าเนินงานตามโครงการฯ 

 4.3 ข้ันนิเทศติดตามผล (C) 
รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน

กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯก าหนด  



 

 4.4ข้ันประเมินและรายงานผล (A) 
  4.4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
            4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 
 
5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               นักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
               โรงเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
7.  การด าเนินการ 

รายการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมย่อยท่ี1 
นายธีระพงษ์ 
สบายใจ 

 
8,000 

พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค
. 

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

กิจกรรมย่อยท่ี2 
นางพิชชากร  
เหลาแก้ว 

 
5,650 

            

กิจกรรมย่อยท่ี3 
นางยุพิน  บ่อ
ค าเกิด 

 
7,000 

            

กิจกรรมย่อยท่ี4 
นางยุพิน  บ่อ
ค าเกิด 

 
5,000 

            

กิจกรรมย่อยท่ี5 
นายไพรวลัย์  
ทุมพร 

 
1,000 

            

กิจกรรมย่อยท่ี6 
นางปิ่นอนงค์  
พะนิจรัมย์ 

 
- 

            

กิจกรรมย่อยท่ี7 
นางวราภรณ์  
สุ่มมาตย์ 

 
- 

            

กิจกรรมย่อยท่ี8 
น.ส.ตรีรญา  
ชาโตะ 

 
5,000 

            

รวม 31,650 ***งบประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.นักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 



 

2.นักเรียนที่มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

3.นักเรียนที่ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน - สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- เข้าร่วมกิจกรรม 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

4.นักเรียนที่มีความตระหนักในการรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- เข้าร่วมกิจกรรม 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
      9.2 นักเรียนรู้จักเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

9.3 นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
9.4 นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางยุพิน  บ่อค าเกิด) 
                                                        คร ู

   ลงชื่อ...................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             (นางสาวอุบล  กุตัน) 

            หวัหน้ากลุ่มงบประมาณ 
 

                            ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 
                                       (นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์) 
                                       ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายถนอม  ไพรหลวง) 

                              ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
โครงการที่ 9 โครงการรักษ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี 1  กิจกรรมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน นางทภภาภร  เวียงค า 
กิจกรรมย่อยท่ี 2  กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น (การทอเสื่อกก)             นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์ 
กิจกรรมย่อยท่ี 3  กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น                        นายไพฑูรย์  ศรีสุขา 
กิจกรรมย่อยท่ี 4  กิจกรรมพัฒนาวงดนตรีพื้นเมือง                         นายไพฑูรย์  ศรีสุขา 
กิจกรรมย่อยท่ี 5  กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยเพ่ือชุมชน                                                  นายครรชิต  จิตสบาย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายไพฑูรย์  ศรีสุขา  
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ประเพณีวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงาม ซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่นนั้นๆ ที่สังคมหนึ่งๆนั้นที่สืบ

ทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ประเพณีวัฒนธรรม มีหลายด้านด้วยกัน ได้แก่ วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมการกิน 
วัฒนธรรมการท างาน วัฒนธรรมการแต่งงาน  ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ
ท้องถิ่นนั้นๆ  แต่ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการศึกษายุคแห่งการเรียนรู้ มีสื่อโฆษณาและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ท าให้เด็กและ
เยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นวัฒนธรรมภายนอกท้องถิ่นของตนเอง บางครั้งอาจเกิดความรู้สึกอยาก เลียนแบบวัฒนธรรม
ดังกล่าว จนลืมไปว่าวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเองเป็นอย่างไร      

ดังนั้นโครงการนี้จึงจัดขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนและชี้แนะให้กลุ่มเด็กเยาวชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพ่ือให้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาที่ก าหนดให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดย
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ความเป็นท้องถิ่นของตน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้สร้างความตระหนัก มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
 กิจกรรมย่อยที ่2 กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่นสู่ห้องเรียน                                                                                               
 1. นักเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตของท้องถิ่นของตนและเกิดความภาคภูมิใจ รักหวงแหน อนุรักษ์ไว้ 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
  1.นักเรียนรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน 

 2.นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีความรักและห่วงแหน ในประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง 

 



 

กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมพัฒนาวงดนตรีพื้นเมือง 
          1.นักเรียนทุกคนมีความสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมวงดนตรีพื้นเมือง 

กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยเพื่อชุมชน 
 1.เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการร านาฏศิลป์ไทย 
 2.เพื่อให้นักเรียนฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน 
 
 

3.  เป้าหมาย 
               3.1  ผลผลิต (Output) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90  ได้เรียนรู้สร้างความตระหนัก มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

3.1.2  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90  มีได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต วัฒนธรรมของท้องถิ่นอัน
จะ สร้างความภูมิใจและส านึกรักบ้านเกิด 

3.1.3  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90  เกดิความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน 

3.1.4  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีความรักและหวงแหน ใน
ประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.1.5  นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  3.1.6  นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

3.1.7 นักเรียนส่วนใหญ่รู้และเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นของตนและเกิดความภาคภูมิใจ 
รักหวงแหน อนุรักษ์ไว้ 

3.1.8 โรงเรียนให้ความส าคัญกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 

          
 3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
         นักเรียนทุกคนเกิดความรัก ความสนใจและช่วยกันสืบสานและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน 
 

4.  วิธีด าเนินการ 
               4.1 ข้ันเตรียมการ (P) 

4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง                      
                     4.1.2  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 

               4.2  ข้ันด าเนินการ (D) 
                     4.2.1 ประชมุคณะท างานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
                     4.2.2  ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 
 

               4.3  ข้ันนิเทศติดตามผล (C) 
         รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯก าหนด 
 

               4.4 ข้ันประเมินและรายงานผล (A) 



 

                      4.4.1  สรปุประเมินโครงการฯ 
                      4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 
 

5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               นักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์และประชาชนในชุมชน 
 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
               โรงเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 

7.  การด าเนินการ 
 รายการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมย่อยที่1 
นางทภภาภร 

 
5,000 

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

กิจกรรมย่อยที่2 
นางปิ่นอนงค์ 

 
2,000 

 

            

กิจกรรมย่อยที่3 
นายไพฑูรย์ 

 
3,000 

            

กิจกรรมย่อยที่4 
นายไพฑูรย์ 

 
5,000 

            

กิจกรรมย่อยที่5 
นายครรชิต 

 
7,000 

            

รวม                22,000            ***งบประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1. สังเกตจากความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

ประเมิน แบบประเมิน 

2. การแสดงบนเวทีเก่ียวกับเรื่องราววัฒนธรรมประเพณี
ในท้องถิ่น 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนรู้จักมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
 2. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีความรักและห่วงแหน ในประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง 
            3. ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  
            4. เด็ก เยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
            5. เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้คุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมและ ประเพณีของท้องถิ่น 

อันจะสร้างความภูมิใจ 
 



 

ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางยุพิน  บ่อค าเกิด) 
                                                        คร ู

   ลงชื่อ...................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             (นางสาวอุบล  กุตัน) 

            หวัหน้ากลุ่มงบประมาณ 
 

                            ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 
                                       (นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์) 
                                       ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายถนอม  ไพรหลวง) 

                              ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการที่ 10 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยวิถีไทยวิถีโลก 
สนองกลยุทธ์ระดับโรงเรียนข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมสภานักเรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมTO BE NUMBER ONE 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุพิน บ่อค าเกิด และนายอภิศักดิ์  ภูท ามา 
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีใน
สังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมี
ต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  จึงเห็นสมควรที่จะน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพ่ือเป็น



 

การปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้
สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
             โรงเรียนหนองหัวคูประชานุเคราะห์ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในการท างานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมสภานักเรียน 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 
 4. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง                                           
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมTO BE NUMBER ONE                                                                                  
 1. เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยเรียน                                                                        
 2. เพ่ือลดอัตราการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี                                                      
 3. เพ่ือให้ความรู้ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร                                                      3.  
เป้าหมาย                                                                                                                       3.
1  ผลผลิต (Output) 

                        เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1.นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90  มีความรู้ และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอ
ภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย 
                        เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ครูและนักเรียนมีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตย          

 3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    

                ในปีการศึกษา 2564  คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์รู้และฝึก
ตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย 

4.  วิธีด าเนินการ 
4.1ข้ันเตรียมการ (P) 
               4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
         4.1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
          4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
          4.1.4  จัดท าโครงการฯ น าเสนอตอ่ฝ่ายบรหิาร 

4.2  ขั้นด าเนินการ (D) 
 4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯและมอบหมายภาระงาน 



 

 4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ 
4.3 ข้ันนิเทศติดตามผล (C) 
 รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯก าหนด  
4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
 4.4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
          4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 

5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               นักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
               โรงเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

7.  การด าเนินการ 

รายการ/
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม
ย่อยท่ี1 

นายอภิศักดิ์  
ภูท ามา 

2,000 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

กิจกรรม
ย่อยท่ี2 

นางยุพิน 
บ่อค าเกิด 

 

 

8,000 

            

รวม 10,000 ***งบประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนในด้านความมีระเบียบ
วินัย  การท างานร่วมกัน การปฏิบัติตามในระบบ
ประชาธิปไตย 

1. การสังเกต 
2. แบบประเมิน 
3. แบบสอบถาม 

1. แบบบันทึกตรวจงาน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 



 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

         1. นักเรียนมีวินัยตามวิถีประชาธิปไตย ปฏิบัติตนในระบบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม 
         2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม 
         3. นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข 

                                

 

 

 

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

                  (นางยุพิน  บ่อค าเกิด) 

                                                      คร ู

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

                                                 (นางสาวอุบล  กุตัน)                                            

                                                หัวหน้างบประมาณ 

                                    ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

                                               (นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์) 

                                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

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

                                                (นายถนอม  ไพรหลวง) 

                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่ 11    ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรมย่อยท่ี 1   กิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพด้านศิลปะ            นายธีระพงษ์  สบายใจ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2   กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านกีฬาและสุขภาพ         นายครรชิต  จิตสบาย 
กิจกรรมย่อยท่ี 3   กิจกรรมพัฒนางานอนามัยโรงเรียน                    นางยุพิน  บ่อค าเกิด 
กิจกรรมย่อยท่ี 4   กิจกรรมเพศวิถีศึกษา                                    นางสุพรรณี  บัวป้อม 
กิจกรรมย่อยท่ี 5   กิจกรรมป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19   
.     ในสถานศึกษา                                             นายธีระพงษ์  สบายใจ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุพิน  บ่อค าเกิด 
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ  เป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจากในชีวิตประจ าวันเรามี
ความจ าเป็นในการใช้ร่างกายเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมหลากหลายในการด ารงชีวิต  ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้วิธีการป้องกัน  
ดูแลรักษาสุขภาพจิตใจที่ปกติสุขด้วย  ดังนั้นนอกจากการดูแลรักษาสุขภาพกายแล้วเราจึงควรปฏิบัติกิจกรรมอ่ืน  เช่น
กิจกรรมศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป์  กิจกรรมอนามัย หรือกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียภาพต่อจิตใจ
อีกด้วย 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมย่อยท่ี1กิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพ 

1. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  
 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมนักเรียนด้านกีฬาและสุขภาพ 
    1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
    2.  เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 

 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
 1. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากโรคระบาดและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง 
จากโรคและการป้องกันโรค 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมเพศวิถี 



 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้
กรอบของสังคมและวัฒนธรรม 

2. สามารถก าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบัติในการสร้างสุขภาวะทางเพศ สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
สื่อสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึกโดยใช้หลักการตัดสินใจและการต่อรอง 
 3. ตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของกการเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน และเห็นความส าคัญของการ
เลือกแนวทางการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในสถานศึกษา! 1. 
เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในสถานศึกษา                                                                                                     
 2. จัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาดเพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ปลอดภัย ปลอดโรค และเอ้ือต่อ
การเรียนรู้และพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 
 

3.  เป้าหมาย 
               3.1  ผลผลิต (Output) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  95  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 

สม่ าเสมอ 
3.1.2  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  95  มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตาม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
3.1.3  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  100  รู้จักป้องกันตนเองจากสุขภาพหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรง อุบัติเหตุและการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม   
3.1.4  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90  สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  

นาฏศิลป์ กีฬา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และนันทนาการ 

  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.1.5  นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  3.1.6  นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
 

               3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
 คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ในปีการศึกษา 2562มีสุขภาวะร่างกายและมี
จิตสังคมที่ดี 
 

4.  วิธีด าเนินการ 
4.1ข้ันเตรียมการ (P) 
                     4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ.  
                               ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
                     4.1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
                     4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
                     4.1.4  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
               4.2  ข้ันด าเนินการ (D) 
4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯและมอบหมายภาระงาน 
4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ 
 



 

4.3 ข้ันนิเทศติดตามผล (C) 
 รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯก าหนด  
 

4.4ข้ันประเมินและรายงานผล (A) 
4.4.1 สรุปประเมินโครงการฯ 
4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 
 

5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               นักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์และประชาชนที่สนใจ 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
               โรงเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
7.  การด าเนินการ 
 

รายการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมย่อยที่1 
นายธีระพงษ์  
สบายใจ 

 
2,000 

พ.ค มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย. 

กิจกรรมย่อยที่2 
นายครรชิต  
จิตสบาย   
 

 
20,000 

            

กิจกรรมย่อยที่3 
นางยุพิน 

 
3,000 

            
 

กิจกรรมย่อยที่4 
นาสุพรรณี บัว
ป้อม 

 
1,000 

            

กิจกรรมย่อยที่5 
นายธีระพงษ์  
สบายใจ 

 
15,000 

            

รวม 44,000 ***งบประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

2.นักเรียนมีน าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- ชั่งน าหนัก  
- วัดส่วนสูง 
- ทดสอบสมรรถภาพ 

- คู่มือเกณฑ์ประเมินน้ าหนัก 
ส่วนสูง 
- เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 



 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
9.2 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
9.3 นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
9.4 นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
9.5 นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
9.6 นักเรียนป้องกันตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
9.7 คณะครูและบุคลากรได้ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนทักษะการเล่นกีฬา และออกก าลังกาย

ตามประเภทกีฬาที่ตนเองถนัด 
 

                                   

 

 

 

 

 

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

                  (นางยุพิน  บ่อค าเกิด) 

                                                      คร ู

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

                                                 (นางสาวอุบล  กุตัน)                                            

                                                หัวหน้างบประมาณ 

                                    ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

3. นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น - สอบถาม - แบบสอบถาม 
6. นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ กีฬาและนันทนาการได้ 

- สังเกตการณ์เข้าร่วม
กิจกรรม 
- ตรวจผลงาน 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบบันทึกการตรวจผลงาน 



 

                                               (นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์) 

                                             ผูช้่วยผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 

 

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

                                                (นายถนอม  ไพรหลวง) 

                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการที่ 12 โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์ 
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นรากฐานของการศึกษาของคนไทย ซึ่งเป็นภารกิจหลักของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ผ่านมาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ปฏิรูปการศึกษาโดย
มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานของความรับผิดชอบที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560) 

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีหน้าที่ส าคัญที่จะ
วิเคราะห์นโยบายและความจ าเป็นในสภาพปัจจุบัน เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของผู้เรียน  โดยโรงเรียนได้จัดการเชิงกล
ยุทธ์ ไว้ดังนี้  1. การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการก าหนดทิศทางที่ชัดเจนขององค์การ ผู้ก าหนดกลยุทธ์จะทาการก าหนด
วิสัยทัศน์ในอนาคตขององค์การ ทาให้สมาชิกท้ังองค์การทราบถึงทิศทางที่ทุกคนจะด าเนินไปอย่างชัดเจน 2. การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการมองถึงอนาคตขององค์การ ซึ่งสามารถช่วยลด
ความเสี่ยงขององค์การในอนาคตลงได้ 3. การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้องค์การสามารถด าเนินงานและใช้ทรัพยากรที่



 

ตนมีในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลส าเร็จดีกว่าการบริหารงานตามปกติ 4. การจัดการเชิงกลยุทธ์
ช่วยลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) การจัดการเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจาก
สมาชิก ท าให้ทุกคนเกิดความพึงพอใจในการยอมรับแผนกลยุทธ์นั้น ท าให้การต่อต้านมีน้อยลง 5. การจัดการเชิงกล
ยุทธ์สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติงาน (Harmony) จากการมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ ทาให้สมาชิกทุกคน
รับทราบและยอมรับทิศทางที่ชัดเจนขององค์การ เมื่อศึกษาความส าคัญของการบริหารกลยุทธ์และความส าคัญของ
การท าให้โรงเรียนบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของสถานศึกษา จึงได้โครงการเพ่ือพัฒนาการด าเนินการครั้งนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

     1. การจัดวางทิศทางของโรงเรียนโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
                2. ก าหนดกลยุทธ์โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 3. นิเทศติดตามการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 
 4. ศึกษาปัญหาและผลส าเร็จของการด าเนินการบริหารกลยุทธ์ 

 
 3.  เป้าหมาย 

               3.1  ผลผลิต (Output) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1  โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์และการรายงาน ร้อยละ 100 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.1.2  มีโครงการที่ตอบสนองวิสัยทัศน์และกลยุทธ์โรงเรียน 
  3.1.3  โรงเรียนบรรลุวิสัยทัศน์โรงเรียน 
 
               3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
                    ผู้บริหารโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์สามารถน าพาคณะครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
 
4.  วิธีด าเนินการ 
               4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 
                     4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ.  
                               ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
                     4.1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
                     4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
                     4.1.4  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 
               4.2  ข้ันด าเนินการ (D) 
                     4.2.1 ประชมุคณะท างานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
                     4.2.2  ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 
 
               4.3  ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
                      รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯก าหนด  
              4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 



 

                      4.4.1  สรปุประเมินโครงการฯ 
                      4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 
 
5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               คณะครูนักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
               โรงเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
 
 
 
7.  การด าเนินการ 
 รายการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

นางปิ่นอนงค์ 
พะนิจรัมย์ 

 
1,000 

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

รวม 1,000 ***งบประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1.โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์และการรายงาน  ส ารวจ แบบส ารวจ 
2. มีโครงการที่ตอบสนองวิสัยทัศน์และกลยุทธ์โรงเรียน ประเมิน แบบประเมิน 
3. โรงเรียนบรรลุวิสัยทัศน์โรงเรียน สอบถาม แบบสอบถาม 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9.2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9.3 กระบวนการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

                               (นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์) 

            คร ู

 

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

                                             (นางสาวอุบล  กุตัน) 

        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

                             ลงชือ่..........................................................ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

                                        (นายไพฑูรย์  ศรีสุขา) 

                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 

 

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

           (นายถนอม  ไพรหลวง) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
โครงการที่ 13 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ก าหนดมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย                           นางสาวศศิธร บตุรศรี   

กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี                            นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์ 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน       นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์ 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดท ารายงานประจ าปี (SAR)                             นางสาวศศิธร บตุรศรี   
กิจกรรมย่อยท่ี 5 รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก                  นางสาวศศิธร บตุรศรี   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศศิธร บุตรศรี   
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ   งานประกันคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2553  ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประกันคุณภาพภายนอกอย่างน้อย  1  
ครั้ง  ในทุก 5 ปี และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน  ซึ่งโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชา
นุเคราะห์ ได้รับการประเมินรอบสามและได้รับรบัรองการประเมินแล้ว และยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิผล  ตามมาตรฐานการศึกษา   โรงเรียนได้ให้ความส าคัญและด าเนินงานประกันคุณภาพต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

2.2 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
2.3 นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2.4 จัดท ารายงานประจ าปีเป็นการรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

          2.5 เพ่ือรอรับการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก
ภายนอก  
 
3.  เป้าหมาย 
               3.1  ผลผลิต (Output) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 ร้อยละ 90 สถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายในตามมาตรฐานของ

สถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3.1.2 ร้อยละ 100 สถานศึกษา จัดท ารายงานประจ าปี ปีการศึกษาละ  1 ครั้ง 
3.1.3 ร้อยละ 100 สถานศึกษา มีแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 15 เล่ม 

   



 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.1.4 สถานศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับสากล 
3.15 สถานศึกษา ให้การบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.16 สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 
3.17 สถานศึกษา สามารถด าเนินการตามแผนงบประมาณประจ าปี   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

     3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
ในปีการศึกษา 2564  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และน าผลการประเมินคุณภาพทั้ง

ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสามารถด าเนินการตามแผนงบประมาณ
ประจ าปี  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4.  วิธีด าเนินการ 
               4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 
                     4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ.  
                               ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
                     4.1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
                     4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
                     4.1.4  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
               4.2  ข้ันด าเนินการ (D) 
                     4.2.1 ประชมุคณะท างานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
                     4.2.2 ด าเนนิงานตามโครงการและกิจกรรม 
              
  4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
                      รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯก าหนด  
                
4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
                      4.4.1  สรปุประเมินโครงการฯ 
                      4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 
 
5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
               โรงเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
7.  การด าเนินการ 
 
รายการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 



 

กิจกรรมย่อยที่1 
นางสาวศศิธร 
บุตรศรี 

 
- 

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

กิจกรรมย่อยที่2 
นางปิ่นอนงค์ 
พะนิจรัมย์ 

 
1,000 

            

กิจกรรมย่อยที่3 
นางปิ่นอนงค์ 
พะนิจรัมย์ 

 
- 

            

กิจกรรมย่อยที่4 
นางสาวศศิธร 
บุตรศรี 

 
500 

            

กิจกรรมย่อยที่5 
นางสาวศศิธร 
บุตรศรี 

6,000 
 

            

รวม 7,500 ***งบประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
 
 
 
8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1  ครั้ง 

ประเมินผลตามาตรฐาน 
 

แบบบันทึกการประเมิน 
 

2.จัดท ารายงานประจ าปี ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง แบบรายงานประจ าปี 2564 รายงานประจ าปี  2564 
3. ร้อยละของการการด าเนินงานตามแผน ประเมิน แบบประเมิน 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับสากล 
9.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
9.3 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพท่ีได้มาตรฐาน 
9.4 โรงเรียนสามารถด าเนินการตามแผนงบประมาณประจ าปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

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

                                    (นางสาวศศิธร  บุตรศรี) 

               คร ู

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

                                               (นางสาวอุบล กุตัน) 



 

             หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 

                          ลงชื่อ.........................................................ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

                                         (นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์) 

                                       ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 

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

                (นายถนอม  ไพรหลวง) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1   กิจกรรมพัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงบประมาณ            นางสาวอุบล  กุตัน 
กิจกรรมย่อยท่ี 2   กิจกรรมจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการศึกษา          นางสาวนฤมล วงษ์เทพ 
กิจกรรมย่อยท่ี 3   กิจกรรมพัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารทั่วไป                     นายสิริศักดิ ์ ธนะภูมิชัย 
กิจกรรมย่อยท่ี 4   กิจกรรมพัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงานบุคคล               นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
กิจกรรมย่อยท่ี 5   กิจกรรมพัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารวิชาการ              นางสาวขวญัใจ  เดยะดี 
กิจกรรมย่อยท่ี 6   กิจกรรมนิเทศภายใน                                          นายไพฑูรย์  ศรีสุขา 
กิจกรรมย่อยท่ี 7   กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
                       การมีส่วนร่วม                                                                                                 นางทภภาภร  เวียงค า 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพฑูรย์  ศรีสุขา 
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงบประมาณ/บริหารวิชาการ/กลุ่มบริหารทั่วไป/  
                               กลุม่บริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปกีารศึกษา 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน  ประกอบไปด้วยกลุ่มบริหารงบประมาณ  บริหารวิชาการ   
กลุ่มบริหารทั่วไป  และกลุ่มบริหารงานบุคคล   งบประมาณของสถานศึกษาเน้นการบริหารที่มีความคล่องตัว 



 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นงานที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินการของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
งานต่างๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังการด าเนินงานต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้  
กฎหมาย และระเบียบที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด ต้องประสานความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติสามารถ
ตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง และสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
และนโยบายของโรงเรียน  ตามภารกิจของกลุ่มบริหารงบประมาณซึ่งครอบคลุมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี งานการเงินบัญชี  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ งานระดมทรัพยากร  งาน
ควบคุมภายใน และงานข้อมูลสารสนเทศ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

          2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทุกด้าน 

 3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 4) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล สพฐ. และ สมศ. 
 5) เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ เป็นไปตามพันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 
3.  เป้าหมาย 
               3.1  ผลผลิต (Output) 
                    1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน  ได้รับการพัฒนา มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

           2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

        - สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 

ทุกด้าน 

        - การปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ นโยบายและ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

    - สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล สพฐ. และ สมศ. 
             - ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

 

3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
                 นักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ในปีการศึกษา 2564 ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนจากฝ่ายบริหารในทุกด้าน จนมีคุณภาพท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
 

4.  วิธีด าเนินการ 
               4.1 ข้ันเตรียมการ (P) 



 

                     4.1.1  ศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
                     4.1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
                     4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
                     4.1.4  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
               4.2  ข้ันด าเนินการ (D) 
                     4.2.1 ประชมุคณะท างานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
                     4.2.2  ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 
               4.3  ข้ันนิเทศติดตามผล (C) 
                      รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก
ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯก าหนด  
               4.4 ข้ันประเมินและรายงานผล (A) 
                      4.4.1  สรปุประเมินโครงการฯ 
                      4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 
 

5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               บุคลากรโรงเรียน  นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน
หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
               โรงเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
7.  การด าเนินการ 
      

 
รายการ/ผูร้ับผดิชอบ 

 
งบประมาณ 

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

กิจกรรมย่อยท่ี 1 
พัฒนาระบบงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
 (นางสาวอุบล  กุตัน) 

5,000 

            

กิจกรรมย่อยท่ี 2    
จัดหา วัสดุครภุัณฑ ์

 (นางสาวนฤมล  
วงษ์เทพ) 

100,000 

            

กิจกรรมย่อยท่ี 3  พัฒนา
ระบบงานกลุม่บริหารทั่วไป 
 (นาสิริศักดิ์  ธนะภูมิชัย) 

5,000 
            

กิจกรรมย่อยท่ี 4    
 พัฒนาระบบงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
(นายบุรินทร์  พินิจมนตรี) 

8,000 
            



 

กิจกรรมย่อยท่ี 5    
พัฒนาระบบงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
(น.ส.ขวัญใจ  เดยะดี) 

5,000 
            

กิจกรรมย่อยท่ี 6    
นิเทศภายใน 

(นายไพฑูรย์  ศรีสุขา) 

1,000 
            

กิจกรรมย่อยท่ี 7 การ
ด าเนินงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯและการมีส่วน
ร่วม 

 (นางทภภาภร  เวียงค า) 

3,000 

            

รวม 127,000 ***งบประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของทุกกลุ่มงาน 

95% ตรวจสอบเอกสารและ
การจัดท าข้อมูลของทุก
กลุ่มงาน 

1. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

2. เอกสารการประเมิน
ของแต่ละกลุ่มงาน 

3. แบบบันทึกนิเทศ 
2) การด าเนินงานเป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบ นโยบายและ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียน มีความคล่องตัว โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ของทุกกลุ่มงาน 

95% ตรวจสอบเอกสารและ
การจัดท าข้อมูลของทุก
กลุ่มงาน 

1. เอกสารการปฏิบัติงาน
ของทุกกลุ่มงาน 
2. แบบบันทึกนิเทศ 

3)  คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สพฐ. และ สมศ. 
 

95% ตรวจสอบเอกสารและ
การจัดท าข้อมูลของทุก
กลุ่มงาน 

1. เอกสารการปฏิบัติงาน
ของทุกกลุ่มงาน 
2. แบบบันทึกนิเทศ 

4)  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

100% ตรวจสอบเอกสารและ
การจัดท าข้อมูลของทุก
กลุ่มงาน 

1. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
2. แบบบันทึกนิเทศ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 1) การบริหารจัดการของกลุ่มงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพของ
ผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานสากล สพฐ. และ สมศ. 
 2) กลุ่มงานทุกกลุ่มงานมีการบริหารงานอย่างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม ตรวจสอบ
ท าให้การเดินงานถูกต้องตามระเบียบ เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานโดยรวมของโรงเรียน 

 3) ผลการด าเนินงานของโรงเรียนบรรลุวิสัยทัศน์ เป็นไปตามพันธกิจ และเป้าประสงค์ 



 

   

 

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

                          (นายไพฑูรย์  ศรีสุขา) 

                                                              คร ู

 

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

                                                    (นายไพฑูรย์  ศรีสุขา) 

                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

         ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

                                              (นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์) 

                                             แผนงบประมาณโรงเรียน 

 

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

                   (นายถนอม  ไพรหลวง) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
                  ทุกกลุ่มเป้าหมาย 



 

สนองกลยุทธ์ระดับโรงเรียนข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
                     บุคลากรและผู้เรียน                                                       นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล                                        นางสาวขวัญใจ  เดยะดี 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมห้องเรียน  KKU smart  learning                            นายจตุรภัทร  เคนสีลา        
กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมหลักสูตรทวิศึกษา                                                                                        นางสาวขวัญใจ  เดยะดี 
กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมนักเรียนทางเลือก                                             นางสาวขวัญใจ  เดยะดี 
กิจกรรมย่อยท่ี 6 กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                                     นางทภภาภร  เวียงค า 
กิจกรรมย่อยท่ี 7 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล นางสาวอุบล  กุตัน 
กิจกรรมย่อยท่ี 8 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ             นายสิริศักดิ์  ธนะภูมิชัย 
กิจกรรมย่อยท่ี 9 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียนสีขาว                   นายจตุรภัทร  เคนสีลา        
กิจกรรมย่อยท่ี 10 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.      นางยุพิน  บ่อค าเกิด 
กิจกรรมย่อยท่ี 11 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ               นางยุพิน  บ่อค าเกิด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวขวัญใจ  เดยะดี 
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปกีารศึกษา  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล   
เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเน้นวิธีการ

ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานข้อที่ 5 ที่เน้นผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยเน้นให้ผู้เรียนมีผลเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด  ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอผลงานด้วยวิธีต่าง ๆ ได้  ผู้เรียนมีความสามารถ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ได้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา  โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการทางการศึกษา มีมาตรฐานสากล ตรงตามความ
สนใจความต้องการของนักเรียน เยาวชนท้องถิ่น น ามาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  ส าหรับความจ าเป็นใน
การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ นั้น ได้มีการศึกษาและสรุปผลไว้ว่า สื่อที่มีคุณภาพสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้น มีแหล่งเรียนรู้สถานที่และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรู้และน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  จึงได้มีการวางแผนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานทั้งด้านบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียน  

  โรงเรียน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาการทางการศึกษาดังนั้น จึงเห็นควรเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนมีห้องเรียนที่มีคุณภาพ  มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยใช้
ประจ าห้องเรียน น าไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มป้าหมายอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ในการบริหารจัดการการศึกษา
หลายด้านแก่ผู้เรียนในโรงเรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 



 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข 
บุคลากรและผู้เรียน     

        -    เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนให้เห็นความส าคัญ มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามน้อมน า            
             หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต                                                    

กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล                                                                                                                                      
- เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเจตนารมย์ของหลักสูตรมีสื่อท่ีมีคุณภาพและ

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น                                                 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมห้องเรียน  KKU smart  learning 

- เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานของครูและนักเรียนและการเป็นพลเมืองในยุค
ดิจิทัล                                    

กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมหลักสูตรทวิศึกษา 
- เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่นักเรียนที่สนใจและสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ได้ทันท ี                                                                                        
กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมนักเรียนทางเลือก    

- เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรและสร้างโอกาสแก้ไขปัญหานักเรียนจบ
หลักสูตร                                           

กิจกรรมย่อยท่ี 6 กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่างๆโดยมุ่งให้นักเรียนสร้างองค์

ความรู้ได้ด้วยตนเองและเก่งดีมีความสุข 
- เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
- เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร่วมมือร่วมปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดประโยชน์ถึงท้องถิ่นมี

ระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ในโรงเรียนc]tเป็นแหล่งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ให้เกิดแก่
เยาวชน                                    

กิจกรรมย่อยท่ี 7 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
- เพ่ือให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรมมีความโปร่งใสนักเรียนมี

การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะชีวิตใช้ชีวิต
ในสังคมอย่างมีความสุข 

- สร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนได้
เติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ  ทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ 

กิจกรรมย่อยท่ี 8 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ 
- ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความตระหนักในเรื่องขยะสามารถแยกขยะ

มูลฝอยได้ นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการของการลด
การคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งให้
ความร่วมมือในกิจกรรมจากโครงการโรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนจัดท าขึ้น            

กิจกรรมย่อยท่ี 9 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียนสีขาว 
                  -   เพ่ือป้องกันสารเสพติด ปลอดสื่อลามก อนาจาร ปลอดการพนันและการทะเลาะวิวาท         -
   เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม                                       
กิจกรรมย่อยท่ี 10 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.                                      

                  - เพ่ือพัฒนาคุณธรรมให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา วัดศาสนาและชุมชน 



 

กิจกรรมย่อยท่ี 11 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ               
         - เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน เป็นนักเรียนที่ดีเป็นเด็กดีของสังคม 
 3.  เป้าหมาย  ผลผลิต (Output) 

               3.1  เชิงปริมาณ  
          3.1.1 ร้อยละ  100 ให้นักเรียนทุกคนให้เห็นความส าคัญ มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต                                                    
         3.1.2 ร้อยละ  70  พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเจตนารมย์ของหลักสูตรมีสื่อท่ีมี
คุณภาพและเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น                                                                       
         3.1.3 ร้อยละ  85  นักเรียนพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานของครูและนักเรียนและการ
เป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล                                                                                    
         3.1.4 ร้อยละ  100  เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่นักเรียนที่สนใจและสามารถ
เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันที                                                                                          
         3.1.5 ร้อยละ  90 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรและสร้างโอกาสแก้ไข
ปัญหานักเรียนจบหลักสูตร                                                                            
         3.1.6 ร้อยละ  100  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่างๆโดยมุ่งให้นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองและเก่งดีมีความสุข                                   
         3.1.7 ร้อยละ  100 โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรมมีความโปร่งใส
นักเรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะชีวิตใช้ชีวิตใน
สังคมอย่างมีความสุข 

                                 3.1.8 ร้อยละ  100  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความส าคญัของการของการลดการคัดแยกขยะ
และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัรวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจากโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะที่โรงเรียนจัดท าขึ้น            

                                 3.1.9 ร้อยละ  100 ป้องกันสารเสพติด ปลอดสื่อลามก อนาจาร ปลอดการพนันและการทะเลาะ
วิวาท  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม                     

                                 3.1.10 ร้อยละ  80  พัฒนาคุณธรรมให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา วัดศาสนาและชุมชน   

                             3.1.11 ร้อยละ  80  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน เป็นนักเรียนที่ดีเป็นเด็กดีของสังคม 

               3.2   เชิงคุณภาพ 
                      3.2.1.  พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
                  ทุกกลุ่มเป้าหมายให้บรรลุผลมีคุณภาพได้อย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 

 

4.  วิธีด าเนินการ 
4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 
                     4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ.  
                               ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
                     4.1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
                     4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
                     4.1.4  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
               4.2  ข้ันด าเนินการ (D) 

4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 



 

4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 
      4.3  ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯก าหนด  
      4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 

4.4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 
5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               นักเรียน คณะครู โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์   
6.  สถานที่ด าเนินการ 
               โรงเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 

 
 
 
 
 
7.  การด าเนินการ 
      

 
รายการ/ผูร้ับผดิชอบ 

 
งบประมาณ 

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

กิจกรรมย่อยท่ี 1  
กิจกรรมน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงฯ   
นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย ์

1,000 

            

กิจกรรมย่อยท่ี 2   กิจกรรม
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
นางสาวขวัญใจ  เดยะดี   

1,000 
            

กิจกรรมย่อยท่ี 3  กิจกรรม
ห้องเรียน  KKU smart  
learning 
นายจตุรภัทร  เคนสีลา 

1,000 

            

กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรม
หลักสูตรทวิศึกษา   
 นางสาวขวัญใจ  เดยะดี 
 

20,000 

            

กิจกรรมย่อยท่ี 5   กิจกรรม
นักเรียนทางเลือก    
 นางสาวขวัญใจ  เดยะดี 

2,000 
            



 

กิจกรรมย่อยท่ี 6  กิจกรรม
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
นางทภภาภร  เวียงค า 

20,000 
            

กิจกรรมย่อยท่ี 7 กิจกรรม   
โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล  
นางสาวอุบล  กุตัน 

1,000 

            

กิจกรรมย่อยท่ี 8   กิจกรรม 
ต้นแบบโรงเรียนปลอด 
ขยะ  
นายสิริศักดิ์  ธนะภูมิชัย 

1,000 

            

กิจกรรมย่อยท่ี 9  กิจกรรม  
ต้นแบบโรงเรียนสีขาว 
นายจตุรภัทร  เคนสีลา 

1,000 
            

กิจกรรมย่อยท่ี 10 กิจกรรม   
ต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 
นางยุพิน  บ่อค าเกิด 

     - 

            

กิจกรรมย่อยท่ี 11 กิจกรรม  
ต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ  
นางยุพิน  บ่อค าเกิด              

     - 
            

             
             รวม 48,000 

 
***งบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.นักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

2.นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกัน
การทุจริต   

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

3.นักเรียน มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึง
ชุมชนในสังคม 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- เข้าร่วมกิจกรรม 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

4.นักเรียนที่มคีวามตระหนักในการรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และเป็น
คนดีของสังคม                     

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- เข้าร่วมกิจกรรม 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

5.นักเรียนทุกคนให้เห็นความส าคัญ มีความรู้ ความเข้าใจ 
ปฏิบัติตามน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- เข้าร่วมกิจกรรม 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



 

 9.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะการป้องกัน การปลูกฝัง และการสร้างเครือข่าย  เผยแพร่สู่ชุมชนในสังคมใน
การป้องกันการทุจริตทุกรู 
  9.2 นักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
           9.3 นักเรียนที่มีความตระหนักในการรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์และเป็นคนดีของสังคม                     
         9,4 นักเรียนทุกคนให้เห็นความส าคัญ มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

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

                                                            (นางสาวขวัญใจ  เดยะดี)                                                                   
                                                        คร ู
                                  

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

                                                             (นางสาวขวัญใจ  เดยะดี) 
                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

                                    ลงชื่อ................................................... ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

                                                        (นางปิ่นอนงค์   พะนิจรัมย์)     
                                        ผูช้่วยผู้อ านวยการโรงเรียนฯ        
                            

                                   ลงชื่อ................................................. ผู้เห็นอนุมัติโครงการ 

                                            (นายถนอม    ไพรหลวง) 
                             ผู้อ านวยการการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที2่ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมย่อยท่ี1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร                             นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
กิจกรรมย่อยท่ี2 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร   นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
กิจกรรมย่อยท่ี3 กิจกรรมพัฒนาองค์กร                             นางวราภรณ์ สุ่มมาตย์ 
กิจกรรมย่อยท่ี4 ส่งเสริมวินัย  คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู       นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
กิจกรรมย่อยท่ี5 จัดหาครูอัตราจ้างสาขาวิชาที่ขาดแคลน           นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปกีารศึกษา 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ครูเป็นทรัพยากรบุคคลที่ควรตระหนักในคุณภาพทุกด้าน  ทั้งด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพ  การ
ก าหนดเป้าหมายของผู้เรียน  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอน  การใช้สื่อเทคโนโลยี  การวัดผล
ประเมินผล  ตลอดจนถึงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ  จึงได้มีกิจกรรมที่
จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อยกระดับคุณภาพ
ของบุคลากรเพ่ือคุณภาพของผู้เรียนในล าดับต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมย่อยท่ี1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

1. เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา  และน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 

2. เพ่ือพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
กิจกรรมย่อยท่ี2 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร 

1. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
2. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ของครูและบุคลากร 
3. เพ่ือจัดสวัสดิการให้ครูและบุคลากรเกิดความม่ันคงในการปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือแสดงออกซ่ึงความรัก ความห่วงใย ที่องค์กรมีต่อครูและบุคลากร 

กิจกรรมย่อยท่ี3 กิจกรรมพัฒนาองค์กร  
          2.1 เพ่ือให้บุคลากรของตนเองในโรงเรียนมีโอกาส พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.2 เพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ   ของบุคลากร และวิทยาการหรือนวัตกรรมใหม่ๆจากสถานที่ไปศึกษาดู
งานแล้วน ากลับมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 

กิจกรรมย่อยท่ี4 ส่งเสริมวินัย  คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู 
1. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรครูในโรงเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและจริยธรรม 

2. เพ่ือให้บุคลากรครูประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 



 

กิจกรรมย่อยท่ี5 จัดหาครูอัตราจ้างสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 เพ่ือจัดหาครูอัตราจ้างในสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีครูครบทุกกลุ่มสาระ 
 
3.  เป้าหมาย 
          3.1  ผลผลิต (Output) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 ครูไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90  สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง

ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
3.1.2 ครูไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ

สถานศึกษา    
3.1.2 ผู้บริหารครูและลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 90 ไปศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครูทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพทุกด้าน  ทั้งด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพ  การก าหนด

เป้าหมายของผู้เรียน  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอน  การใช้สื่อเทคโนโลยี  การวัดผล
ประเมินผล  ตลอดจนถึงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ของ
บุคลากร และวิทยาการหรือนวัตกรรมใหม่ๆจากสถานที่ไปศึกษาดูงานแล้วน ากลับมาประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนมีโอกาส พัฒนาตนเองในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอนเพ่ือพัฒนาครูทั้งระบบแบบครบวงจรตามความสนใจและตามสาขาวิชาเอก 

 
          3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    

ครูทุกคนร่วมกันดูแลนักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ในปีการศึกษา 2564 ให้ได้รับ
ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
 
4.  วิธีด าเนินการ 

4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 
                     ศึกษา สื่อการเรียนการสอน การผลิตสื่อเทคโนโลยี การใช้สื่อเทคโนโลยี 

4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย 

4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
 ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.4ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 

4.4.1 สรุปประเมินโครงการฯ 
                     4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 
5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               ครโูรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
               โรงเรียนหนองหวัคูปวงประชานุเคราะห์ 
 



 

7.  การด าเนินการ 
รายการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมย่อยท่ี1
กิจกรรมพัฒนา
บุคลากร 

 
20,000 

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

กิจกรรมย่อยท่ี2
กิจกรรม
เสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับ
บุคลากร 

 
6,000 

            

กิจกรรมย่อยท่ี3
กิจกรรมพัฒนา
องค์กร  
(นางวราภรณ์ 
สุ่มมาตย์) 

 
5,000 

            

กิจกรรมย่อยท่ี4 
ส่งเสริมวินัย  
คุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับ
คร ู

 
500 

            

กิจกรรมย่อยท่ี5 
จัดหาครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาที่ขาด
แคลน 
 

 
120,000 

            

รวม 151,500 ***งบประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
กิจกรรมย่อยท่ี1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ครูได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ แบบส ารวจ/วุฒิบัตร 
กิจกรรมย่อยท่ี2 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับบุคลากร 

ครูได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ/กิจกรรมเสริมก าลังใจ-
วาระส าคัญ 

เกียรติบัตร/รายงาน
กิจกรรม 

กิจกรรมย่อยท่ี3 กิจกรรมพัฒนาองค์กร  
(นางวราภรณ์ สุ่มมาตย์) 

มีกิจกรรมศึกษาดูงาน รายงานกิจกรรม 

กิจกรรมย่อยท่ี4 ส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับครู 

ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รายงานประจ าปี 

กิจกรรมย่อยท่ี5 จัดหาครูอัตราจ้างสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน 

มีครูผู้สอนครบทุกกลุ่มสาระ รายงานกิจกรรม 



 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูได้รับการพัฒนา 
   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                 (นายบุรินทร์  พินิจมนตรี) 

                                                                 คร ู
 
                                      ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

     (นางสาวอุบล กุตัน) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 
 

                                      ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

(นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

           ลงชื่อ ................................................................ ผูอ้นุมัติโครงการ 

(นายถนอม  ไพรหลวง) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่ 17   โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์                                               นายธีระพงษ์  สบายใจ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน                                นางทภภาภร  เวียงค า 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด                                                นางสุพรรณี  บัวป้อม 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา                         นายธีระพงษ์  สบายใจ 
กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค                             นายธีระพงษ์  สบายใจ 
กิจกรรมย่อยท่ี 6 กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  นายสิริศักดิ์  ธนะภูมิชัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิริศักดิ์  ธนะภูมิชัย 
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยมีการ
บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  มีกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  โดยให้ครู  นักเรียน  และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบและเนื่องจากอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนราษฎร์ปรีชา
วิทยาคม อยู่ในสภาพช ารุดทรุดโทรมมาก สมควรได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้น 

โรงเรียนจึงจัดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อ
เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  และส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ 



 

 1. เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม  สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียนและบริเวณ
โรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภัย  และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

 2. เพ่ือให้ห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 

 3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. เป้าหมาย 

           ด้านปริมาณ 

 1, สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

 2. อาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ  อยู่ในสภาพดี  ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

           ด้านคุณภาพ 

 1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  เอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเกิด
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห้องมีคุณภาพพร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 3. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. การด าเนินงาน 

 4.1 เสนอโครงการ  

 4.2 ประชุมชี้แจง 

 4.3 แต่งตั้งคณะท างาน 

 4.4 ด าเนินงานตามโครงการ 

 4.5 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 4.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

5.  กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 



 

เงินอุดหนุน  

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์   ต.ค.63-ก.ย.64 50,000 - - - นายธีระพงษ์  สบายใจ 

2. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ต.ค.63-ก.ย.64 5,300 - - - นางทภภาพร  เวียงค า 

3. พัฒนาห้องสมุด ต.ค.63-ก.ย.64 5,000    นางสุพรรณณี  บัวป้อม 

4. 
ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์เพ่ือ
การศึกษา 

ต.ค.63-ก.ย.64 20,000 
   

นายธีระพงษ์  สบายใจ 

5. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ต.ค.63-ก.ย.64 7,000    นายธีระพงษ์  สบายใจ 

6. 
พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม
ห้องเรียน 

ต.ค.63-ก.ย.64 50,000 
   

นายสิริศักดิ์  ธนะภูมิชัย 

รวม 137,300 - - -  

 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 50,000  

2. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 5,300  

3. พัฒนาห้องสมุด 5,000  

4. จัดซื้อ/ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน 20,000  

5. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 7,000  

6. ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องเรียน 50,000  

รวม 137,300  

 

 

 

 

 



 

7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต   

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด บรรยากาศร่มรื่น การส ารวจ แบบส ารวจ 

 

อาคารเรียนได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดีเหมาะในการ
จัดการเรียนการสอน 

การประเมิน สรุปผล แบบประเมินผล 

ผลสัมฤทธิ์   

บริเวณโรงเรียนสะอาดและบรรยากาศดีตลอดจน
สิ่งแวดล้อมดูร่มรื่น นักเรียนมีความสุข 

การส ารวจ 

 

แบบส ารวจ 

 

อาคารเรียนอยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสม                   
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

การติดตาม  

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและอ่ืนๆ มีความมั่นคง ปลอดภัย  พร้อมใช้งาน บรรยากาศเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

 2. บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  เหมาะส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ มีความศรัทธา และส่งบุตรหลานมาเรียนเพ่ิมขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

                          (นายสิริศักดิ์  ธนะภูมิชัย) 

                                                              คร ู

 

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

                                                    (นางสาวอุบล  กุตัน) 

                    หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 

 

         ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

                                              (นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์) 

                                             ผูช้่วยผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 

 

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

                   (นายถนอม  ไพรหลวง) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่2 กระบวนการบริหารจัดการและการจัดการ 
กิจกรรมย่อยท่ี1 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
กิจกรรมย่อยท่ี2 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรมย่อยท่ี3 พัฒนาระบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 



 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ที่ทันสมัย  และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น  จ าเป็น
จะต้องจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมจะสามารถ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้อย่างดี  ครูสามารถเข้าถึงสาระและสารสนเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอน  
สิ่งสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ  ซึ่งครูสามารถสอนนักเรียนเกี่ยวกับวิธีค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสอนแนวคิดและความรู้บางประการให้แก่นักเรียนในลักษณะที่มีชีวิตชีวา
และมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น  ท าให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น  นอกจากนั้นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก  จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
ทางโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือปรับปรุงพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้สนองตอบความต้องการของนักเรียน   

 2.2 เพ่ือให้การจัดท าระบบสารสนเทศในโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.  เป้าหมาย 
          3.1  ผลผลิต (Output) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 ใช้ข้อมูล สารสนเทศของโรงเรียนในการบริหาร    

          จัดการเรียนการสอนหรือประกอบการตัดสินใจ 
กิจกรรมย่อยท่ี1 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  ร้อยละ 80 ของห้องเรียนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้บริการ 
กิจกรรมย่อยท่ี2 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
 มีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนให้บริการ 
กิจกรรมย่อยท่ี3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้เกีย่วข้องได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศโรงเรียน 

 

          3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ในปีการศึกษา 2564 มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

เพ่ือจัดการและการเรียนรู้ 
 
4.  วิธีด าเนินการ 

4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 
                     ศึกษา คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 

4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 



 

จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย 
4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
 ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.4ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 

4.4.1 สรุปประเมินโครงการฯ 
                     4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 
 
5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               ครู / นักเรียน โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
               โรงเรียนหนองหวัคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
7.  การด าเนินการ 
รายการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมย่อยท่ี1 
พัฒนาระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

 
15,000 

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

กิจกรรมย่อยท่ี2 
จัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การเรียนการสอน 

 
300,00 

            

กิจกรรมย่อยท่ี3 
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู้ 

 
3,000 

            

รวม   48,000 ***งบประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.ร้อยละ 80 ของห้องเรียนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบสัญญาณ แบบประเมิน 
2.มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ ส ารวจข้อมูล แบบส ารวจ 
2.มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ส ารวจข้อมูล แบบส ารวจ 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 มีระบบสารสนเทศที่พร้อมให้บริการ 
9.2 มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพ้ืนที่ห้องเรียนร้อยละ 80 
 

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



 

                                                 (นายบุรินทร์  พินิจมนตรี) 

                                                                 คร ู
 

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

(นางสาวอุบล  กุตัน) 

                                                 หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 
                                    ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

(นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์) 

    ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

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

(นายถนอม  ไพรหลวง) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

โครงการที ่19 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้           นางสาวขวัญใจ  เดยะดี  
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน             นายอภิศักดิ์  ภูท ามา                                               
กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล    นางสาวประภาศรี  แสงอรุณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขวัญใจ  เดยะดี 
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล   

เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเน้นวิธีการปรับ
การเรียนเปลี่ยนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้อที่ 
5 ที่เน้นผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยเน้นให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอผลงานด้วยวิธีต่าง ๆ ได้  ผู้เรียนมี
ความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ได้   
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ตระหนักถึงความส าคัญ
และเล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา จึงจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชาภาษาไทย ทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นและ
ตอบสนองต่อนโยบายของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
               
2. วัตถุประสงค์ 



 

กิจกรรมย่อยท่ี1 กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียน ให้เกิดองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่อง และ

บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        2. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ท าแผนการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
กิจกรรมย่อยท่ี2 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

  1. เพ่ือจัดสร้าง จัดหา และพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

         2. เพ่ือให้ครูและนักเรียนทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมย่อยท่ี3 กิจกรรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
  1. เพ่ือจัดท าแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
  2. เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการวัดผลและประเมินผลของนักเรียนทุกระดับชั้นในแต่ละภาคเรียน  

 
3.  เป้าหมาย 
               3.1  ผลผลิต (Output) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

เป็นไปตามเกณฑ์ 
3.1.2  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90  มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม

เกณฑ์ 
3.1.3  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90  มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม

เกณฑ์ 
3.1.4  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90  มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็น 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ในรายวิชาต่าง ๆ ทุกระดับชั้น 
 
3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    

                     นักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ในปีการศึกษา 2564  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระที่สูงข้ึน 
 
4.  วิธีด าเนินการ 
              4.1ข้ันเตรียมการ (P) 
                     4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ.  
                               ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
                     4.1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
                     4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
                     4.1.4  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
               4.2  ข้ันด าเนินการ (D) 

4.2.1ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯและมอบหมายภาระงาน 
4.2.2ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 



 

     4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
4.3.1 รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯก าหนด  

     4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  4.4.1 สรุปประเมินโครงการฯ 
  4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 

5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               นักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
               โรงเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
7.  การด าเนินการ 
รายการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

 
4,000 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมย่อยที่1 
นางสาวขวัญใจ 
เดยะดี 

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

กิจกรรมย่อยที่2 
นายอภิศักดิ์ ภู
ท ามา 

 
 

16,000 

            

กิจกรรมย่อยที่3 
น.ส.ประภาศรี 
แสงอรุณ 

 
5,000 

 

            

รวม 25,000 ***งบประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
1.สถานศึกษามีแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ
ของผู้เรียน ให้เกิดองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่อง และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

 การส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้ของแต่ละภาค

เรียน 
 

แบบบันทึกการส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ของแต่ละภาค

เรียน 
 
 

2. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอน 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

3. นักเรียนทุกคน ได้เข้ารับการวัดผลและ
ประเมินผลประจ าภาคเรียน 

ส ารวจ แบบส ารวจ 



 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ 
2.2 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.3 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.4 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

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

                                             (นางสาวขวัญใจ  เดยะดี) 
                                                                 คร ู
 
                                    ลงชื่อ .........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวอุบล กุตัน) 
                                                      หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 

 
                                    ลงชื่อ .........................................................ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

(นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์) 
        ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

(นายถนอม  ไพรหลวง) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

โครงการที่ 20 โครงการส่งเสริม ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กิจกรรมย่อยท่ี1 กิจกรรมจัดหาและพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 



 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ที่ทันสมัย  และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น  จ าเป็น
จะต้องจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมจะ
สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้อย่างดี  ครูสามารถเข้าถึงสาระและสารสนเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การสอน  สิ่งสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ  ซึ่งครูสามารถสอนนักเรียนเกี่ยวกับวิธีค้นหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสอนแนวคิดและความรู้บางประการให้แก่นักเรียนในลักษณะ
ที่มีชีวิตชีวาและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น  ท าให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น  นอกจากนั้นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก  จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาร่วมกัน เพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
เกิดประสิทธิผล ทางโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปรับปรุงพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้สนองตอบความต้องการของนักเรียน   
 2.2 เพ่ือให้การจัดท าระบบสารสนเทศในโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
3.  เป้าหมาย 
          3.1  ผลผลิต (Output) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 มีสื่อ นวัตกรรมที่เพียงหอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน อย่างน้อยกลุ่มสาระละ 1 รายการ 
3.1.2 มีการปรับปรุงพัฒนาหรือซ่อมแซมนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่มีอยู่ให้อยู่ใน

สภาพเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน    
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ                                                                                                              
 3.2.1 คณะครู นักเรียน ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทันสมัย 

3.2.2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

          3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ภายในสถานศึกษาพร้อมอ านวยความ

สะดวกให้ครู บุคลากร และนักเรียน ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย 
4.  วิธีด าเนินการ 

4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 



 

                     ศึกษา สื่อการเรียนการสอน การผลิตสื่อเทคโนโลยี การใช้สื่อเทคโนโลยี 
4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 

จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย 
4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
 ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.4ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 

4.4.1 สรุปประเมินโครงการฯ 
                     4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 
5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               ครู / นักเรียน โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
               โรงเรียนหนองหวัคูปวงประชานุเคราะห์ 
7.  การด าเนินการ 

รายการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมย่อยท่ี1 
กิจกรรมจัดหา
และพัฒนาสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 

 
2,000 

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

รวม     2,000 ***งบประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
 
 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1. จ านวนสื่อเทคโนโลยีที่จัดซื้อ จัดหา 
ปรับปรุง ซ่อมแซม 

ร้อยละ 75 อยู่ในระดับ ดี แบบประเมิน 

2.   - คณะครู นักเรียน ได้ใช้สื่อเทคโนโลยี 
ประกอบการเรียนการสอน 
     - นักเรียนมีคุณภาพตาม มาตรฐานของ
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ร้อยละ 80 ของครูใช้สื่อ 
นวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอน 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้าถึง
สื่อ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

แบบส ารวจ 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 



 

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

                                                 (นายบุรินทร์  พินิจมนตรี) 

                                                                 คร ู
                                      ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวอุบล  กุตัน) 

หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 
 

                                      ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

(นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

           ลงชื่อ ................................................................ ผูอ้นุมัติโครงการ 

(นายถนอม  ไพรหลวง) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

โครงการที่ 21   ส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมการประกวดห้องเรียนคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิริศักดิ์  ธนะภูมิชัย 
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

1.  หลักการและเหตุผล 

  โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์  เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  การจัดการศึกษา
จ าเป็นต้องอาศัยสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนภายในห้องเรียน การจัดห้องเรียนให้
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีน่าเรียน น่าอยู่ จะท าให้นักเรียนรักห้องเรียนและเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้  จึงจัดให้มีการประกวดห้องเรียนโดยความร่วมมือของครูประจ าชั้นและนักเรียนของ
แต่ละห้องเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนอันจะเป็นประโยชน์โดยตรงในการเรียนรู้ของ
นักเรียน 



 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อให้ห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการเรียนการสอน 

 2.2  เพื่อให้ครู นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบห้องเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

3. เป้าหมาย 

           ด้านปริมาณ 

  3.1.1  ร้อยละ 100 ห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

           ด้านคุณภาพ 

  3.2.1  ร้อยละ 80 ห้องเรียนทุกห้องมีบรรยากาศน่าอยู่นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีข้ึนมีความ4. 
รับผิดชอบต่อห้องเรียนของตนเอง 

4. การด าเนินงาน 

 4.1 เสนอโครงการ  

 4.2 ประชุมชี้แจง 

 4.3 แต่งตั้งคณะท างาน 

 4.4 ด าเนินงานตามโครงการ 

 4.5 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

           4.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

5.  กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา วัสดุ/เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมตกแต่งห้องเรียน มิ.ย.64 – 
ก.ย.64 

วัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง
ห้องเรียน 

ครูประจ าชั้น 

4. กิจกรรมการประกวดห้องเรียน มิ.ย.64 – 
ก.ย.64 

ห้องเรียน ครูประจ าชั้น 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและ    



 

รายงานผู้บริหารโรงเรียน 

 

มิ.ย.64 – 
ก.ย.64 

รายงานโครงการ นายสิริศักดิ์  ธนะภูมิชัย 

 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ค่าวัสดุตกแต่งห้องเรียน 11,400  

รวม 11,400  

 

7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

  ห้องเรียนอยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสม                   
ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

การติดตาม แบบประเมินการติดตาม 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ห้องเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม น่าอยู่ 

 2. บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เหมาะส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 3. นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบห้องเรียน 

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

                                                 (นายสิริศักดิ์  ธนะภูมิชัย) 

                                                                 คร ู
                                      ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวอุบล  กุตัน) 

หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 



 

 
                                      ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

(นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

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

(นายถนอม  ไพรหลวง) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

โครงการที่ 22 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1  กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือวัดแประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวประภาศรี  แสงอรุณ 
กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล   

เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเน้นวิธีการ
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานข้อที่ 5 ที่เน้นผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยเน้นให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอผลงานด้วยวิธี
ต่าง ๆ ได้  ผู้เรียนมีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ได้ เนื่องจาก
สภาพปัญหาการลดลงของคะแนนการทดสอบระดับชาติและการแข่งขันด้านต่างๆ การเรียนต่อของนักเรียนทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ผลของโรงเรียนยังไม่สูงตามเป้าหมายท าให้งานบริหารวิชาการต้องมีการ
พัฒนาให้ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผล การ
จัดหาวัสดุและเครื่องมือต่างๆเพ่ือบริการแก่คณะครูและนักเรียน ซึ่งจะเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกและปรับปรุง
ระบบงานให้สะดวดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น   
         
2. วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมย่อยท่ี1 กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่เน้นทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ 

           2.เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 



 

3.  เป้าหมาย 
               3.1  ผลผลิต (Output) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ร้อยละ 88 ของครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผลของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในคลังเครื่องมือวัดและประเมินผล
ระดับชั้นละ 100 ข้อ 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพระดับดีไว้ให้บริการแก่ ครู โรงเรียน นักเรียน 

3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
                           นักเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ในปีการศึกษา 2564  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระที่สูงขึ้น 
 
4.  วิธีด าเนินการ 
              4.1ข้ันเตรียมการ (P) 

4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

4.1.2 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ กลุ่มงานวัดผล, กลุ่มงานทะเบียน, กลุ่มงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                      
               4.2  ข้ันด าเนินการ (D) 

4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการหัวหน้าสาระ และ วัดผลช่วงชัน้ ด าเนินการออกแบบข้อสอบกลาง 

4.2.2 จัดวิทยากรการประชุมชี้แจงรายละเอียดการใช้ โปรแกรม ป.พ.5  

4.2.3 จัดวิทยากรการประชุมชี้แจงรายละเอียดการออกแบบทดสอบ แต่ละกลุ่มสาระ 

4.2.4 หัวหน้ากลุ่มสาระวิเคราะห์คะแนนข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
4.3 ข้ันนิเทศติดตามผล (C) 

4.3.1 ประเมินผลกิจกรรม 

4.3.2 ประเมินผลการด าเนินการสร้างแบบทดสอบแต่ละช่วงชั้นในกลุ่มสาระการ 
 
4.4 ข้ันประเมินและรายงานผล (A) 

4.4.1 สรุปและรายงานผลกิจกรรม 

 



 

 

 

รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวมเงิน 

1. ค่าแอพพลิเคชั่นตรวจข้อสอบ/
วิเคราะห์ข้อสอบ 

1 2,500 2,500 

2. ค่าโปรแกรมวัดผล ป.พ.5 1 2,500 2,500 

3. ค่าอุปกรณ์จัดเตรียมข้อสอบ 1 20,000 20,000 

รวม (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 25,000 

 
5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               นักเรียนและครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
               โรงเรียนหนองหวัคูปวงประชานุเคราะห์ 
 
7.  การด าเนินการ 

รายการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประ
มาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.
ค 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

กิจกรรมย่อยที่1 
นางสาวประภาศรี 

แสงอรุณ 

25,000 
 

 

รวม  ***งบประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
 
 
 
 
8. การประเมินผล 



 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
1. ครูประจ าวิชาร้อยละ 88 มีแบบทดสอบที่
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 

ส ารวจ แบบประเมินความพึงพอใจ
การใช้เครื่องมือตรวจข้อสอบ 

2.ผู้เรียนได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ส ารวจ แบบประเมินความพึงพอใจ
การใช้เครื่องมือตรวจข้อสอบ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

         9.1. สถานศึกษามีแบบการทดสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

       9.2 นักเรียนได้รับการประเมินผลสมรรถนะส าคัญและผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

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

                                                 (นางสาวประภาศรี  แสงอรุณ) 
                                                                 คร ู
 
                                      ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวอุบล  กุตัน) 
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 

 
                                      ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ 

(นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
           ลงชื่อ ................................................................ ผูอ้นุมัติโครงการ 

(นายถนอม  ไพรหลวง) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

 
 

 

โครงการที่ 23 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
กิจกรรมย่อยท่ี1 กิจกรรมPLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
กิจกรรมย่อยท่ี2 กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทภภาภร   เวียงค า  



 

กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

1.   หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามหมวด 7  
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการ
พัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และสพฐ.โดยรมต.ศึกษาธิการ ได้มุ่งหวังให้ครู
สามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ สามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบ
อาชีพครู อีกทั้งเป็นการพัฒนาครูเพ่ือเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก เพ่ือให้ครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยว การขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งกาเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่สถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาส าหรับครู และน ามาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และ
จัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) โดยการด าเนินงาน / กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งาน
หลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ ส่งเสริม
นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูสามารถผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้และสอนตามแผนการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปประเด็นและ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม PLC 
ร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในโรงเรียน แล้วส่งเสริมให้ครูน าผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสู่การท า
วิจัยในชั้นเรียน  

2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC และน ามาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียน 

 2.2 เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ น าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และสามารถ
น าไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะได้ในทุกระดับ 

 2.3 เพ่ือให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 



 

 2.4 เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

3. เป้าหมาย  

ด้านปริมาณ 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ จ านวน   30  คน  

ด้านคุณภาพ 

 ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 

4.  วิธีด าเนินการหรือกิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงาน 

ล าดับที่ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.เตรียมการ
(Plan) 

เขียนโครงการ เสนอ
ผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ 

 ก.ค. 2564 นายถนอม และ
นางทภภาภร 

2.ด าเนินการ(Do) 1. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ PLC เพ่ือวิจัยใน
ชั้นเรียน 

 

2. PLC สู่ชั้นเรียน 

 

3. นิเทศเพ่ือพัฒนา 

 

4. วิจัยในชั้นเรียน 

5. ส่งเล่มสรุป PLC และ
วิจัยในชั้นเรียน 

 

1.ครู30คน ได้รับการอบรม
เชิงปฏิบัติการ PLC เพ่ือวิจัย
ในชั้นเรียน 

 

2. ครู30คน น าPLCสู่ชั้น
เรียน 

3. ครู30คน ได้รับการนิเทศ
เพ่ือพัฒนา 

4. วิจัยในชั้นเรียน 

5. เล่มสรุป PLC และวิจัยใน
ชั้นเรียน 

ก.ค. – 
ต.ค. 2564 

 

นางทภภาภร 
และคณะ 



 

ล าดับที่ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check)                                                                            

ประเมินโครงการ ประเมิน
ความพึงพอใจรายงานผล 

 ก.ค. 2564 นางทภภาภร 

4. ปรับปรุง/
พัฒนา(Act) 

น าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุง 
พัฒนา 

 ก.ค. 2564  นางทภภาภร 
และคณะ 

 

5.สถานที่ด าเนินการ   

 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 

6.งบประมาณ 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  8,000  บาท  แยกเป็น  
 ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม 30*25*2   เป็นเงิน 1,000 บาท 
 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 30*50 เป็นเงิน 1,500 บาท 
 ค่าวิทยากร  เป็นเงิน  2,500 บาท 
 เอกสาร  จ านวนเงิน 1,000 บาท 
 งานวิจัยในชั้นเรียน  จ านวน 2,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณท่ีอนุมัติ รายละเอียด 

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC เพ่ือวิจัยใน
ชั้นเรียน 

6,000  บาท ค่าอาหารผู้เข้าอบรม 

2. วิจัยในชั้นเรียน  2,000 บาท  

                            รวม 8,000   บาท  

 หมายเหตุ  งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ 

การวัดและประเมินผล   ประเมินก่อน/ระหว่าง/หลังจัดกิจกรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ/กิจกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ 

1.ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ สังเกต/ทดสอบ แบบบันทึก/แบบประเมิน 



 

รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  

2 ครูมีความเข้าใจ เรื่อง PLC 

4.ครูสามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนด้วยงานวิจัยในชั้นเรียน 

 

ตรวจสอบ 

 

ประเมิน 

 

แบบบันทึก 

 

แบบประเมิน 

8.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    

 จากการที่ครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ PLC เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ส่งผลสู่การปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนและในการประเมินหลังจากจบหน่วยการเรียนรู้ครูมีการวัดและประเมินผล
ด้วยความยุติธรรมและหลากหลายตามสภาพจริงของนักเรียน อีกทั้งท าให้เกิดสื่อและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่
หลากหลาย ส่งผลให้การเรียนการสอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  

 

 

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

    (นางทภภาภร  เวียงค า) 

               คร ู                     

ลงชื่อ…………………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นางสาวอุบล  กุตัน) 

          หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 

 

ลงชื่อ…………………………………………………ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติโครงการ                            

         (นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์) 

                    ผูช้่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ฯ 

 

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



 

             (นายถนอม  ไพรหลวง) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

 

 


