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1.  ขอมูลท่ัวไป 

1. 1  ประวัติโรงเรียน   

โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกอตั้งดวยความรวมมือจากผูนําชุมชนที่มุงหวังจะใหลูกหลานไดรับการศึกษา 

ซึ่งประกอบดวย นายทองคณู  มหาวงศนันท(ผูใหญบานสบขาม) นายศรีมูล  บุญเทพ(ผูทรงคุณวุฒิหมูบานสบขาม)

นายนาค  บุญเทพ(ประธานกรรมการหมูบานสบขาม)  นายแกว  บุญทา(กํานันตําบลควร) นายไสว  ทาเขียว 

(ศึกษาธิการอําเภอปง) และนางพวงเล็ก  ตันบรรจง(บุญเชียง)(ส.ส. จังหวัดพะเยา) ตลอดจนผูมีจิตศรัทธา หรือ

ขายใหไดราคาต่ํา จํานวน 71 ไร 2 งาน คือ นายทองคูณ  มหาวงศนันทนายมูล  ชัยยศนายบุญธรรม  พรมคําอาย

นายศรีมูล  ติวงศ นายเหลี่ยม  คาํลม นายขาว  จิตตะ และนายกํ่า  มณีรัตน 

ปการศึกษา 2531 โรงเรียนขุนควรวิทยาคมเปนโรงเรียนสาขาของโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ไดเปดทําการ

เรียนการสอนครั้งแรก มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 38 คน  โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียน

บานสบขาม(โดยความอนุเคราะหของ นายสมเพียร  ปราบสมคราม อาจารยใหญโรงเรียนบานสบขาม) สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอปง เปนสถานท่ีเรียน 

ปการศึกษา 2532 คณะกรรมการศึกษาไดรวมกันกอสรางอาคารเรียนชั่วคราว ในสถานที่ของโรงเรียน 

และสภาตําบลไดอนุมัติงบประมาณกสช.  ขุดสระ น้ําขนาด 45 x 16 x 5 เมตร  ใหกับโรงเรียนโดยปการศึกษานี้

มนีักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  39 คน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 38 คน รวม 77 คน  และระหวาง

การขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนอยางเปนทางการคือ ระหวางปการศึกษา 2531 ถึง 2533 มีนายบรรณาคม  พรพิพัฒน 

ตําแหนง ผูชวยอาจารยใหญ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ทําหนาที่รักษาราชการ 

ปการศกึษา 2533 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งโรงเรียนขุนควรวิทยาคม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ  2533   

ปการศึกษา 2539 โรงเรียนไดเปดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปนปแรก 

ปการศึกษา 2546 กรมสามัญศึกษาไดยุบตาม พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และโรงเรียนไดเขา

สังกัดในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 2 

ปการศึกษา 2552 โรงเรียนไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการโรงเรียนดีประจําอําเภอ รุนที่ 3 (โรงเรียนในฝน) 

และไดรับการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝนเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 

ปการศึกษา 2553 โรงเรียนไดแยกมาสังกัดในสํานักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 (เชียงราย -พะเยา) 

การศึกษา 2555 โรงเรียนไดรับรางวัล OBEC AWARDS การบริหารจัดการสถานศึกษายอดเยี่ยม 

โรงเรียนขนาดเล็ก จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษาดีเดน 

โครงการสถานศึกษาดีเดนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2555 จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

ปการศึกษา 2556 โรงเรียนไดรับรางวัล “ชนะเลิศ” สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดตนแบบดีเดน 

ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และไดรับรองมาตรโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และไดรับรางวัล “รองชนะเลิศ” ระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

ปการศึกษา 2557 โรงเรียนไดรับการรับรองคุณภาพการศึกษารอบที่ 3 โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และรับรองคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 และไดผานการประเมิน
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และรับรองใหเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร  จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และไดรับรางวัล 

“รองชนะเลิศอันดับ 1” สถานศกึษาสีขาวปลอดยาเสพติด ตนแบบดีเดน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ปการศึกษา 2558 โรงเรียนไดรับการประเมินใหเปนโรงเรียนตนแบบเรียนรวม รุน 2 และไดรับคัดเลือก

ใหเปนสถานศกึษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปการศึกษา 2559 โรงเรียนไดรับรางวัล “รองชนะเลิศ” สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดตนแบบดีเดน 

และ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

ปการศึกษา 2560 โรงเรียนไดผานการประเมินและรับรองมาตรโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง จาก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดรับรางวัล“ชมเชย” ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก จาก

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และไดผานการประเมินและรับรองใหเปนโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 2 ป 2560 – 2563 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ปการศึกษา 2561 โรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนปลอดขยะ ผานเขารอบที่ 1 จากกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม ไดรับรางวัล “ชนะเลิศ” โรงเรียนสวย ภูมิทัศนสดใส ปลอดภัยไรมลพิษ ประเภทโรงเรียน

ขนาดเล็ก ระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไดรับรางวัลเปนองคกรที่มีวิธีปฏิบัติเปนเลิศ 

(Best Practice) ดานการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทย สูงสมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี และไดรับรางวัล 

“ระดับทองแดง” ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2561 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปการศึกษา 2562 โรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนปลอดขยะ ผานเขารอบที่ 1 จากกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม สมัยท่ี 2 ไดรับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนประจําป 2562 

ระดับ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และไดรับคัดเลือกเปนองคกรที่มีผลงานดีเดนดานการ

สงเสริมการแกปญหายาเสพติดจากศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา 

1.2  สภาพปจจุบนั 

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ตั้งอยูเลขท่ี 459 บานสบขาม หมูที่ 8  ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา

สังกัดในสํานักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย -พะเยา) ปจจุบันปการศึกษา 2562 เปดสอน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 282 คน จํานวน 12 หองเรียน  

จัดเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  โดยม ีนายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ เปนผูอํานวยการโรงเรียน 

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม มีอาคารสิ่งกอสรางรวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่สําคัญ ที่ใชทําประโยชนตางๆ ดังนี้   

ที ่ ชื่ออาคาร สรางเมื่อ งบประมาณ รายละเอียด 

1 อาคารเรียนชั่วคราวแบบถอด

ประกอบได  6 หองเรียน  

2533 

2546 

2552 

500,000 

80,000 

120,000 

ป 2546 ปรับปรุง และป 2552 รื้อ 

ยายและปรับปรุงเปนโรงอาหารดวย

งบประมาณจากโรงเรียนและจาก

ชุมชน 

2 อาคารเรียนแบบ 108 ล./30  2534 6,112,248 อาคาร 2 ชั้น 8 หองเรียน ใตถุนโลง 

3 บานพักครูแบบ 205/2527 2533 356,000 บานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นมุงกระเบื้อง 
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ที ่ ชื่ออาคาร สรางเมื่อ งบประมาณ รายละเอียด 

4 บานพักนักการภารโรง 2533 111,000 บานคอนกรีตเสริมเล็ก 2 ชั้น ฝาไม

แผนเรียบ 

5 บานพักครูแบบ 203/2527 2534 346,320 บานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นมุง

กระเบื้อง 

6 อาคารเรียน สปช.102/26 2534 3,49,6000 อาคาร 1 ชั้นยกพ้ืน 5 หองเรียน 

7 หอประปา แบบ 6/7.5 2534 155,000 หอประปา สูงประมาณ 40 ม. ใชน้ํา

บาดาล 

8 สนามบาสเก็ตบอล 2534 75,000 คอนกรีตเสริมเหล็กฉาบเรียบ 

9 อาคารโรงฝกงาน แบบ 102/27 2535 3,493,041 อาคารชั้นเดียว  

10 สนามฟุตบอล 2535 -  

11 บานพักนักเรียน  2 หลัง 2535 586,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มี

ระเบียงหนา 

12 บานพักครแูบบ 203/27 2538 401,000 บานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นมุง

กระเบื้อง 

13 อาคารเรียนก่ึงถาวร 6 หองเรียน 2542 1,200,000 อาคารชั้นเดียว 

14 บานพักนักเรียน 2 หลัง 2542 130,000 บานพักก่ึงถาวร เสาเหล็ก หลังคามุง

กระเบื้อง  

15 อาคารหอประชุมโรงอาหาร แบบ 

100/27 

2544 4,239,000 อาคารชั้นเดียว มีเวทีและหองน้ํา 2 

ขาง 

16 อาคารเรียนก่ึงถาวร 6 หองเรียน 2545 1,080,000 อาคารเรียนชั้นเดียว 

17 บานพักนักเรียน 2551 170,000 บานพักกึ่งถาวร เสาเหล็ก หลังคามุง

กระเบื้อง 

18 บานพักนักเรียน 2552 300,000 บานพักถาวรหองโถงใหญ  

19 อาคารเรียน 216 ล ปรับปรง 46 2552 16,163,000 อาคารเรียน 2 ชั้น16 หองเรียน พื้น

โลง 

20 หอประปาพรอมระบบกรองน้ํา 2553 1,200,000 หอประปาพรอมระบบน้ําดื่ม OS (ไทย

เขมแข็ง) 

23 ศาลาปฏิบัติธรรม 2557 211,000 อาคารชั้นเดียวแบบหอประชุม 

24 กองอํานวยการ 2557 200,000 กองอํานวยการการจัดงานกลางแจง 
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1.3 สภาพชุมชน 

ที่ตั้ง โรงเรียนขุนควรตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเขตอําเภอปงหางจากตัวอําเภอประมาณ  15  กิโลเมตร

วัดจากทางหลวงของแผนดิน หมายเลข 1188  และหางจากตัวอําเภอเมืองพะเยา ประมาณ 80 กิโลเมตร  ทิศเหนือ

จดกับตําบลงิม  ทิศใตจดกับตําบลปง กับจังหวัดนาน  ทิศตะวันออกจดกับตําบลผาชางนอยกับจังหวัดนาน 

 ตําบลขุนควรมีเนื้อที่ ประมาณ  587.25  ตารางกิโลเมตร หรือคดิเปนเนื้อที่ จํานวน  367,031.25  ไรประกอบดวย 

หมูบานทั้งหมด 12 หมูบาน ในจํานวนนี้ เปนหมูบานชาวเขาเผามง จํานวน 3 หมูบาน 

 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนที่สวนใหญ หรือประมาณรอยละ 90 เปนภูเขาและปาไมท่ีราบเชิงเขาที่ราบ

ระหวางหุบเขามีแมน้ําที่สําคัญไหลผาน จํานวน 4 สาย คือ น้ําควร น้ําปุก น้ําสาว และน้ําแปง นอกจากนี้ยังมี

บริเวณที่มีธรรมชาติที่สวยงามเปนแหลงทองเที่ยว ของประชาชนในทองถ่ินไดแก ดอยผาชาง  ดอยผาจิ      

เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาชาง  น้ําตกรัชดา ถ้ําผาตั้ง ถ้ํานางแปลง   ถ้ําดอกบัว  และถ้ําสื่อสาร เปนตน 

ในระหวางป พ.ศ. 2518 – 2525 พ้ืนที่หมูที่ 7 บานสันติสุข  เคยเปนฐานที่ม่ันของกองกําลังพรรค

คอมมิวนิสต แหงประเทศไทยซึ่งเปนเขตพ้ืนที่สีชมพูที่มีประวัติการตอสูรวมกับประวัติศาสตรการเมืองไทย 

1.4 แหลงการเรียนรู 

1. แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

1. หองสมุด 

2. หองคอมพิวเตอร 

3. หองเรียนวิทยาศาสตร 

4. หองแนะแนว 

5. หองดนตรี 

6. หองนาฏศิลป 

7. หองเรียนคณติศาสตร 

8. หองเรียนภาษาไทย 

9. โรงฝกงาน 

10. หองเรียนภาษาตางประเทศ 

11. หองเรียนสังคมศึกษา 

12. หอประชุม 

13. หองโสตทัศนูปกรณ 

14. สระน้ํา 

15. สวนปา 

2. แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

1. วัดสุจริตธรรม 

2. วัดพระธาตุตนฝาง 

3. หองสมุดประชาชน 

4. ศูนยอนุรักษตนน้ําดอยผาจิ 
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5. อุทยานการเรียนรูจังหวัดพะเยา 

6. โรงเรียนบานสันติสุข 

7. เขตสงวนพันธุสัตวปาดอยผาชาง 

8. ถ้ําผาตั้ง  

9. ถ้ําดอกบัว 

10. น้ําตกรัชดา  

11. น้ําตกตาดซาววา  

12. ดอยผาจิ  

13. วัดพระธาตุดอยหยวก 

15. ตนกําเนิดแมน้ํายม 

1.5  สภาพการบริหารหลักสูตร 

 ในปการศึกษา 2562 โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

(ฉบับปรับปรุง 2560) และไดจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาเพ่ิมเติมจากหลักสูตรแกนกลาง โดยคํานึงถึงกลยุทธ

ของสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) กลยุทธของโรงเรียน(สภาพของปญหา ความตองการ 

ความพรอม อัตลักษณ เอกลักษณ ภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ ) วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ของโรงเรียน และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ซึง่โรงเรียนไดกําหนดแนวทางจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนดังนี ้

1. นักเรียนทุกคนตองเรียนวิชาพ้ืนฐานใหครบตามที่กําหนดในโครงสรางหลักสูตร 

2. นักเรียนทุกคนเรียนวิชาเพ่ิมเติม ใหครบตามที่กําหนดในโครงสรางหลักสูตร 

3. นักเรียนทุกคนตองเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหครบตามที่กําหนดในโครงสรางหลักสูตร 

4. นักเรียนตองไดรับการพัฒนาการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียนสื่อความหมายใหครบตามที่

กําหนดในโครงสรางหลักสูตร 

5. นักเรียนทุกคนตองไดรับการพัฒนาใหเปนผูที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคใหครบตามที่กําหนดใน

โครงสรางหลักสูตร 

6. นักเรียนทุกคนตองไดรับการพัฒนาใหเปนผูที่มีสมรรถนะครบตามที่กําหนดในโครงสรางหลักสูตร 

7. นักเรียนทุกคนตองไดรับการประเมินผลการเรียนทุกดานที่เรียน และที่ไดรับการพัฒนาโดยผาน

การประเมินใหครบตามที่กําหนดในโครงสรางหลักสูตร 

โดยที่นักเรียนทุกคนไดเรียนตามความสนใจ ความถนัดของตนอยางแทจริง ภายใตการแนะแนวของครู 

และผูปกครองอยางใกลชิด เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพของนักเรียนตอไป

ในอนาคตโดยไดเขารวมโครการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
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1.6 ระบบการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม มีนโยบายเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยมุงเนนการพัฒนาการ

จัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยใชระบบคุณภาพคือ  P D C A  

กระบวนการ 

วางระบบ                 วิธีการ 

บันทึก 

ขอมูลสาร 
สนเทศ 

ตัวชี้วัด 
คุณภาพ 

P 

A 

C 

D 

ตรวจสอบระบบประเมิน 
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กลุมบริหารงานบุคคลและอํานวยการ กลุมบรหิารงานแผนงานและงบประมาณ กลุมบริหารงานทั่วไป 

1.  การวางแผนอตัรากําลังและ 

กําหนดตําแหนง 

2.  การสรรหาและบรรจแุตงตั้ง 

3.  การเสรมิสราง ประสทิธิภาพใน 

การปฏิบัติราชการ 

4.  วินัยและการรกัษาวินัย 

5.   งานออกจากราชการ 

6.  เวรยามรกัษาการณ 

7.  งานทะเบียนประวัติบุคคล 

8.  งานแผนงาน/สารสนเทศงานบุคคล 

9. การดําเนนิงานธุรการ 

10.การประสานและพัฒนา  

เครือขายการศกึษา 

11. การจัดระบบบริหารและพัฒนาองคกร 

12. งานประชาสมัพันธ เพือ่การศกึษา 

13. งานปฏิคม 

14. สวัสดิการเงนิออมทรัพยคร ู

      และบุคลากร 

15. งานแผนงาน/สารสนเทศงานอํานวยการ 

16.งานยานพาหนะ 

กลุมงานพัฒนาคุณภาพนกัเรียน 

1.7  โครงสรางการบริหาร 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผูปกครองนักเรียนและคร ู

กลุมบริหารงานวิชาการ

  

1.  งานพัฒนาหลักสูตร  

2.  งานวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

3.  งานวัดผลประเมนิผลและเทียบโอนผลการเรยีน 

4.  งานทะเบียนและสารสนเทศ (GPA) 

5.  งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

เพ่ือการเรียนรู 

6.  งานพัฒนาแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิน่  

และหองสมุด 

7.  งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชุมนุม/ยว./ลส/    

นศท./แนะแนว/จิตอาสา,ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู) 

8.  งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

9. งานนเิทศการสอน 

10. งานแผนงาน/สารสนเทศวิชาการ 

11. งานประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุม   

      ภายในหนวยงาน 

12.  โครงการพิเศษ  

-  โครงการโรงเรียนแกนนําเพศวิถีศกึษา 

-  โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการศกึษาเรียนรวม/ 

   เรียนรวม 

- โครงการพฒันาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

1.  การบริหารการเงิน/การบัญช ี

2.  การบริหารพัสดแุละ สนิทรัพย 

3.  ระดมทรัพยากรและการลงทนุ 

เพ่ือการศกึษา 

4.  งานสารสนเทศโรงเรียน 

5.  แผนงาน,โครงการโรงเรียน 

 

1.  งานอาคารสถานที่และสภาพ 

สิ่งแวดลอม 

2. งานสัมพันธชุมชน 

3. งานโสตทศันศึกษา 

4. งานสงเสรมิสุขภาพ 

(งานโภชนาการ/งานอนามัย) 

5. งานพนักงานบริการ 

(นักการและลกูจางช่ัวคราว) 

6. ดนตร/ีดุริยางค /หางเครื่องดนตร ี

7. งานกิจกรรม 

8 .แผนงาน/สารสนเทศงานบริหารทั่วไป 

9.. งานประกันอุบัติเหต ุ

10.โครงการพิเศษ 

- โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร 

- โรงเรียนสวย ภูมิทัศสดใส  ปลอดภัย   

  ไรมลพิษ 

- โรงเรียนปลอดขยะ 

 

นักเรียน 

1.  ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2. งานสงเสริมประชาธิปไตย (สภานักเรียน) 

3. งานระเบียบวินัยและคุณธรรม 

4.To Be Number One และรณรงค 

    ตอตานสิ่งเสพติด 

5. ผูปกครองสัมพันธ (ประชุมผูปกครอง) 

6. งานจราจรนักเรียนงานเวรประจําวัน 

    อบรมประจําสัปดาห 

7. งานบานพักนักเรียน  

8. งานแผนงาน/สารสนเทศฝาย 

9. งานรักษาความสงบเรียบรอยภายใน 

    สถานศึกษา 

10. โครงการพิเศษ 

- โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 

ชมรมศิษยเกา 
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2.  ขอมูลบคุลากร 

ตารางที1่  แสดงจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา  2562 

บุคลากร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 

ผูอํานวยการ 1 - 1 

รองผูอํานวยการ - - - 

ครูชํานาญการพิเศษ - - - 

ครชูํานาญการ 2 10 12 

ครู  1 3 4 

ครูผูชวย - - 1 

พนักงานราชการ 3 - 3 

ครูอัตราจาง 1 2 3 

ครูธุรการ - 1 1 

ครูขั้นวิกฤต 1 - 1 

ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก - 1 1 

ลูกจางประจํา 3 - 3 

ลูกจางชั่วคราว 3 2 5 

รวม 16 17 34 

(ขอมูล ณ วันที่  1 ตุลาคม 2562: งานบุคคล) 

 

ตารางที่ 2  แสดงจํานวนนักเรียน  ปการศึกษา 1/2562 

ระดับชั้น จํานวน หองเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ม. 1 

ม. 2 

ม. 3 

26 

26 

23 

23 

33 

27 

49 

59 

50 

2 

2 

2 

รวม ม. ตน 75 83 158 6 

ม. 4 

ม. 5 

ม. 6 

18 

17 

11 

29 

23 

26 

47 

40 

37 

2 

2 

2 

รวม ม. ปลาย 46 78 124 6 

รวมทั้งสิ้น 121 161 282 12 

(ขอมูล ณ วันที่ 10  มิ.ย. 2562 : งานทะเบียน) 
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3.  เกียรติประวัติของโรงเรียน   

ปการศึกษา 2559 

- ไดรับรางวัล “รองชนะเลิศ” สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดตนแบบดีเดน ประเภทโรงเรียน

ขนาดเล็ก จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

- ไดรับรางวัล “รองชนะเลิศ” ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก จากสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

- ไดรับรางวัล “รองชนะเลิศ” กิจกรรมรักการอานและหองสมุดดีเดน ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก

จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษาเขต 36 

- ไดรับรางวัล “เหรียญทอง” ในการแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทชายม.1-3 ในงานมหกรรม

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

- นายสุทธินัย  สมรวย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับรางวัลชมเชยนักเรียน

พระราชทาน ตามนโยบายคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปการศึกษา 2560 

- ไดผานการประเมินและรับรองใหเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง จากกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุขและไดผานการประเมินและรับรองใหเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร 

สมัยที่ 2 ป 2560 – 2563 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

- ไดรับรางวัล “ชมเชย” ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก จากสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษามัธยมศึกษาเขต 36 

- ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทบกพรองทางการเรียนรู 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 งานศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 67  

- ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 67 

- ไดรับรางวัลเหรีญทอง การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่นระดับชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 4 – 6 งานศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 67 

ปการศึกษา 2561 

- ไดรับการคดัเลือกเปนโรงเรยีนปลอดขยะ ผานเขารอบที่ 1 จากกรมสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอม 

- ไดรับรางวัล “ชนะเลิศ” โรงเรยีนสวย ภูมิทัศนสดใส ปลอดภัยไรมลพิษ ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก 

ระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

- ไดรับรางวัลเปนองคกรที่มีวิธีปฏิบัติเปนเลิศ (Best Practice) ดานการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือ

เด็กไทย สูงสมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี  

- ไดรับรางวัล “ระดับทองแดง” ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2561 ประเภท

สถานศกึษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก จากสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
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- ไดรับรางวัล “เหรียญทอง” การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทบกพรองทางการเรียนรู 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 68  

- ไดรับรางวัล “เหรียญทอง” การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4 – 6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน 

ระดับประเทศ ครั้งที่ 68 

- ไดรับรางวัล “เหรียญทอง” การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4 – 6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน 

ระดับประเทศ ครั้งที่ 68 

- ไดรับรางวัล “เหรียญทอง” การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 68  

- ไดรับรางวัล “เหรียญทองแดง” การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 68 

ปการศึกษา 2562 

- ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนปลอดขยะ ผานเขารอบท่ี 1 จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

สมัยที่ 2  

- ไดรับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนประจําป 2562 ระดับ สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

- ไดรับคัดเลือกเปนองคกรที่มีผลงานดีเดนดานการสงเสริมการแกปญหายาเสพติดจากศูนย

อํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา 

- ไดรับรางวัล ชนะเลิศ “เหรียญทอง” การแขงขันการสรางเว็บเพจ ประเภท Text Editor ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

ครั้งที่ 69 

- ไดรับรางวัล ชนะเลิศ “เหรียญทอง” การแขงขัน การแขงขันการทําหนังสือเลมเล็ก ระดับชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 4 – 6 ประเภทบกพรองทางการเรียนรู งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 ครั้งท่ี 69 

- ไดรับรางวัล ชนะเลิศ “เหรียญทอง” การแขงขัน การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 – 6 ประเภท  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

ครั้งที่ 69 
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สรุปงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2562 โรงเรียนขุนควรวิทาคม อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

1. งบประมาณที่ไดจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที ่ รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1 เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาปงบประมาณ 2561 206,309  

2 เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศกึษาโดยไมเสียคาใชจายเรียนฟรี 

15 ป อยางมีคุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ปงบประมาณ 2561 

10,748  

3 เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาภาคเรียนท่ี 2/2561 643,500  

4 เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาภาคเรียนท่ี 1/2562 646,200  

5 เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายเรียน

ฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ   

ภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) - หนังสือแบบเรียน - อุปกรณการเรียน - เครื่องแบบนักเรียน - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

 

- 

60,780 

- 

126,520 

 

 

6 รวม 187,300  

 เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายเรียน

ฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ  

ภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) - หนังสือแบบเรียน - อุปกรณการเรียน - เครื่องแบบนักเรียน - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

 

286,984 

60,550 

131,700 

127,065 

 

รวม 606,299  

7 เงินอุดหนุนปจจัยพืน้ฐานสําหรับนักเรียนยากจนภาคเรียนท่ี 2/2561 24,000  

8 เงินอุดหนุนปจจัยพืน้ฐานสําหรับนักเรียนยากจนภาคเรียนท่ี 1/2562 18,000  

รวม 42,000  

9 เงินบริจาคอื่น  ๆภาคเรียนที่ 2/61 

-  จัดหาบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

-  จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 

 

136,500 

40,400 

 

รวม 176,900  
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ที ่ รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

10 เงินบริจาคอื่น  ๆภาคเรียนที่ 1/62 

-  จัดหาผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

-  จัดหาบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

-  จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 

 

75,200 

143,100 

41,600 

 

รวม 259,900  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,779,156  
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งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2563 

โรงเรียนขนุควรวิทาคม อาํเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

1. งบประมาณที่ไดจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1 เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาปงบประมาณ 2562 235,186.49  

2 เงินอดุหนุนคาใชจายในการจัดการศกึษาโดยไมเสียคาใชจายเรียนฟรี 

15 ป อยางมีคุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ปงบประมาณ 2562 

47,725.15  

3 เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 639,300  

4 เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 609,000  

5 เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายเรียน

ฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ           

ภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1) - หนังสือแบบเรียน - อุปกรณการเรียน - เครื่องแบบนักเรียน - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

 

 

- 

60,400  

- 

125,710 

 

 

 รวม 186,110  

6 เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายเรียน

ฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ            

ภาคเรียนที่ 1/2563(ครั้งที่ 2) - หนังสือแบบเรียน - อุปกรณการเรียน - เครื่องแบบนักเรียน - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

 

 

266,828 

57,990 

125,100 

119,745 

 

รวม 569,663  

7 เงินอดุหนุนปจจัยพืน้ฐานสาํหรับนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 2/2562 18,000  

8 เงินอดุหนุนปจจัยพืน้ฐานสาํหรับนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1/2563 18,000  

รวม 36,000  

9 เงินบริจาคอื่น ๆ ภาคเรียนท่ี 2/62 

-  จัดหาผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

-  จัดหาบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

-  จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 

 

110,400 

193,200 

55,200 

 

รวม 358,800  
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ที ่ รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

10 เงินบริจาคอื่น ๆ ภาคเรียนท่ี 1/63 

-  จัดหาผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

-  จัดหาบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

-  จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 

 

105,200 

184,100 

52,600 

 

รวม 341,900  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,023,684.64  
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แผนรายละเอียดการใชจายในการจัดการศึกษา 

การจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ 2563 

ไดรับจัดสรรงบประมาณคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน(เรียนฟร)ี            245,455  

ไดรับงบประมาณเงินอดุหนุนคาใชจายรายหัว         1,248,300  

จัดเงินคาสาธารณูปโภค 

คาไฟ            300,000  

คาโทรศัพท             20,000  

คาไปรษณยี               3,000  

รวมเงินสาธารณูปโภค            323,000  

งบอื่น ๆ 

น้ํามันรถสวนกลาง            100,000  

พัฒนาบุคลากร            100,000  

ซอมแซม             70,000  

อบรมสัมมนา            100,000  

ครุภัณฑสํานักงาน 95,000 

พัฒนาความเปนเลิศ 100,000 

รวมงบอื่น ๆ            250,000  

การจัดสรรเงินอุดหนุน (หลังจายคาสาธารณูปโภค) คิดเปน 100%            360,300  

งบประมาณวิชาการ  60%            216,180  

งบประมาณบริหารทั่วไป 20%             72,060  

งบอํานวยการ 10%             36,030  

งบประมาณสํารองจาย 10%             36,030  

งบประมาณทั้งหมด            360,300 

งบบริหารงานวิชาการ 60%            216,180 

1.  กลุมบริหารงานวิชาการ            216,180 

งบประมาณบริหารทั่วไป 20%             72,060 

1.  กลุมบริหารทั่วไป             30,000  

2.  กลุมอํานวยการ             13,560  

3.  กลุมพัฒนาคุณภาพนักเรียน               5,000  

4.  กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน             13,500  

5.  กลุมบริหารงานบุคคล             10,000  

รวม             72,060  
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การจัดสรรงบสนับสนุนรายหัวพัฒนากิจกรรม            245,455  

1.  กิจกรรมสงเสริมวิชาการ             22,855  

2.  กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือเนตรนาร ี             70,000  

3.  กิจกรรมทัศนศกึษา             48,000  

4.  คา ICT            104,600  

รวม            245,455 

การจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 2562 

ลําดับ ฝายงาน งบประมาณ 

    อดุหนุน เรียนฟรี 

1 บริหารวิชาการ 216,180     205,455  

2 บริหารงานทั่วไป 30,000   

3 อํานวยการ 85,620   

4 บริหารบุคคล 10,000   

5 บริหารงานงบประมาณ 13,500   

6 พัฒนาคุณภาพนักเรียน 5,000     40,000  

รวมงบประมาณ 360,300   245,455  

หมายเหตุ กลุมอํานวยการรวมงบสํารองจายและงบกลาง 
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รายละเอียดงบประมาณแยกตามโครงการ 

ที ่ โครงการ 

ประเภทงบประมาณ 
หมาย

เหตุ 
อุดหนุน เรียนฟรี บริจาค ศุภ

นิมิต 

อื่น ๆ  รวม 

1. โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีสุข

ภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

       

1.1 กิจกรรมสงเสริมการออก

กําลังกายและนันทนาการ 

30,000     30,000  

1.2 กิจกรรมภาวะโภชนาการ

นักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียน 

     -  

1.3 กิจกรรมงานอนามัย

โรงเรียน 

2,000     2,000  

1.4 กิจกรรม ทู บี นัมเบอรวัน   1,000    1,000  

1.5 กิจกรรมสงเสริมนาฏศิลป 

ดนตรีพื้นบานลาน  

1,000     1,000  

1.6 สงเสริมวงดนตรีลูกทุงขุน

ควรแบรนด  

2,000     2,000  

1.7 อนุรักษศลิปะพ้ืนบาน

ลานนา 

1,000     1,000  

2. โครงการสงเสริมผูเรียนใหมี

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่

พึงประสงค 

       

2.1 กิจกรรมโรงเรียนวิธีพุทธ      -  

2.2 กิจกรรมอบรมคุณธรรม   10,000    10,000  

2.3 กิจกรรมสามประสาน  3,000     3,000  

3. โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะใน

การแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก

เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

       

3.1 กิจกรรมรักการอาน      -  

3.2 กิจกรรมศัพทสัมพันธสาม

ภาษา, บอรดนารู 

     -  

3.3 กิจกรรมยอดนักอาน

ประจําเดือน 

     -  
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ที ่ โครงการ 

ประเภทงบประมาณ 
หมาย

เหตุ 
อุดหนุน เรียนฟรี บริจาค ศุภ

นิมิต 

อื่น ๆ  รวม 

3.4 กิจกรรมตะกราสัญจร      -  

3.5 กิจกรรมบริหารจัดการ

หองสมุด 

8,000     8,000  

3.6 กิจกรรมสงเสริมการเรียน

การสอนโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2,000     2,000  

3.7 กิจกรรมพัฒนา ICT สู

กระบวนการจัดการ

เรียนรู  

 104,600    104,600  

3.8 กิจกรรมวันภาษาไทยและ

วันสุนทรภู 

 4,000    4,000  

3.9 กิจกรรมวันคริสมาสต  4,000    4,000  

3.10 กิจกรรมสัปดาห

วิทยาศาสตร  

 4,000    4,000  

4. โครงการพัฒนาผูเรียนใหมี

ความสามารถในการคิดอยางเปน

ระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ

แกปญหาอยางมีสติ สมเหตุผล 

       

4.1 กิจกรรมเปดบานวิชาการ  5,000     5,000  

4.2 กิจกรรมวิเคราะหผูเรียน

รายบุคคล 

     -  

4.3 กิจกรรมปรับพื้น

ฐานความรู  

     -  

5. โครงการพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรูและทักษะที่จําเปนตาม

หลักสูตร 

       

5.1 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุมสาระ

ภาษาไทย  

4,000     4,000  

5.2 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุมสาระ

4,000     4,000  
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ที ่ โครงการ 

ประเภทงบประมาณ 
หมาย

เหตุ 
อุดหนุน เรียนฟรี บริจาค ศุภ

นิมิต 

อื่น ๆ  รวม 

การเรียนรูสังคม  ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

5.3 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุมสาระ

การเรียนรู

ภาษาตางประเทศ  

4,000     4,000  

5.4 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร 

4,000     4,000  

5.5 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร 

 

4,000     4,000  

5.6 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูศิลปศึกษา 

4,000     4,000  

5.7 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูสุขศึกษา พล

ศึกษา 

4,000     4,000  

5.8 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

4,000     4,000  

5.9 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ม.3 และ ม.6 

25,000     25,000  

5.10 กิจกรรมพัฒนางาน

ทะเบียน 

4,000     4,000  

5.11 กิจกรรมพัฒนางานวัดผล 20,000     20,000  

5.12 กิจกรรมสงเสริม

สนับสนุน ใหครูใชสื่อ

     -  
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ที ่ โครงการ 

ประเภทงบประมาณ 
หมาย

เหตุ 
อุดหนุน เรียนฟรี บริจาค ศุภ

นิมิต 

อื่น ๆ  รวม 

นวัตกรรมประกอบการ

เรียนการสอน 

6. โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ

ในการทํางาน รักการทํางาน 

สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และ

มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

       

6.1 กิจกรรมแขงทักษะ

วิชาการ  

69,180 6,855    76,035  

6.2 กิจกรรมทัศนศึกษา   48,000    48,000  

6.3 กิจกรรมพัฒนางานแนะ

แนว  

10,000     10,000  

7. โครงการสงเสริมครูใหปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

       

7.1 กิจกรรมพัฒนางาน

บุคลากร 

4,000     4,000  

7.2 กิจกรรมอบรม สัมมนา 

พัฒนาบุคลากร 

100,000  588,000   688,000  

7.3 กิจกรรมศึกษาดูงาน 100,000     100,000  

7.4 กิจกรรมสรางขวัญและ

กําลังใจใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

5,000     5,000  

8. โครงการสงเสริมผูบริหารให

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยาง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

       

8.1 กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ

ผูบริหาร 

72,060     72,060  

8.2 กิจกรรมพัฒนางานสาร

บรรณ 

2,560     2,560  

8.3 กิจกรรมพัฒนางาน

ประชาสัมพันธ 

2,000     2,000  
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ที ่ โครงการ 

ประเภทงบประมาณ 
หมาย

เหตุ 
อุดหนุน เรียนฟรี บริจาค ศุภ

นิมิต 

อื่น ๆ  รวม 

8.4 กิจกรรมพัฒนางานปฏิคม 9,000     9,000  

9. โครงการสงเสริมคณะกรรมการ

สถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน 

ใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่

อยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

       

9.1 กิจกรรมสงเสริมศกัยภาพ

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

1,000     1,000  

9.2 กิจกรรมประชุม

ผูปกครอง 

5,000     5,000  

10. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให

มีการจัดหลักสูตร กระบวนการ

เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนอยางรอบดาน 

       

10.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

โรงเรียน/หลักสูตรกลุมสาระ 

1,000     1,000  

10.2 กิจกรรมชุมนุม      -  

10.3 กิจกรรมลูกเสือ  15,000    15,000  

10.4 กิจกรรมยุวกาชาด  15,000    15,000  

10.5 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร      -  

10.6 กิจกรรมจิตอาสา      -  

10.7 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม

เวลารู 

 4,000    4,000  

10.8 กิจกรรมนิเทศการสอน       -  

10.9 กิจกรรมเลือกตั้ง

คณะกรรมการนักเรียน 

 7,000    7,000  

10.10 กิจกรรมนํานักเรียนเขา

รับการประเมินเพ่ือรับ

รางวัลพระราชทาน 

ประจําปการศึกษา 2562 

     -  



23 

 

ที ่ โครงการ 

ประเภทงบประมาณ 
หมาย

เหตุ 
อุดหนุน เรียนฟรี บริจาค ศุภ

นิมิต 

อื่น ๆ  รวม 

10.11 กิจกรรมเยี่ยมบาน

นักเรียน  

 3,200    3,200  

10.12 กิจกรรมติดตามนักเรียน

รายกรณี  โฮมรูม  

     -  

10.12 กิจกรรมปองกันแกไข

ปญหายาเสพติด 

 9,000    9,000  

10.13 กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด  3,500    3,500  

10.14 กิจกรรมอบรมประจํา

สัปดาห 

     -  

10.15 กิจกรรมปฐมนิเทศ

นักเรียนใหม 

 2,000    2,000  

11. โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหมี

การจัดสภาพแวดลอมและการบริการ

ที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 

       

11.1 กิจกรรมพัฒนาอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดลอม  

20,000     20,000  

11.2 กิจกรรมพัฒนาบานพัก

คร ู

     -  

11.3 กิจกรรมพัฒนาบานพัก

นักเรียน 

     -  

12. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให

มีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

       

12.1 กิจกรรมพัฒนางาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

2,000     2,000  

12.2 กิจกรรมพัฒนางาน

แผนงานและสารสนเทศ  

4,500     4,500  

12.3 กิจกรรมพัฒนางาน

การเงินและพัสดุ 

9,000     9,000  
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ที ่ โครงการ 

ประเภทงบประมาณ 
หมาย

เหตุ 
อุดหนุน เรียนฟรี บริจาค ศุภ

นิมิต 

อื่น ๆ  รวม 

13. โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหมี

การสราง สงเสริมสนับสนุน ให

สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

       

13.1 กิจกรรมพัฒนาแหลง

เรียนรูและภูมิปญญา

ทองถิ่น  

     -  

13.2 กิจกรรมเศรษฐกิจ

พอเพียง  

     -  

13.3 กิจกรรมสวนพฤษศาสตร       -  

14. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให

บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 

ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น 

       

14.1 กิจกรรมชวนนองเขาวัด       -  

15. โครงการสงเสริมสถานศึกษา

จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ

พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาให

ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

       

15.1 กิจกรรมโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพระดับเพชร 

5,000     5,000  

16. โครงการพัฒนาคุณภาพจัด

การศึกษาเรียนรวม/เรียนรวม 

       

16.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

จัดการศึกษาเรียนรวม/

เรียนรวม 

     -  

17. โครงการโรงเรียนแกนนาํ

เพศศึกษา 

       

17.1 กิจกรรมโรงเรียนแกนนํา

เพศศึกษา 

     -  

18. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ        

18.1 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 3,000     3,000  
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ที ่ โครงการ 

ประเภทงบประมาณ 
หมาย

เหตุ 
อุดหนุน เรียนฟรี บริจาค ศุภ

นิมิต 

อื่น ๆ  รวม 

20. โครงการพัฒนาโรงเรียนสู

มาตรฐานสากล 

       

20.1 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสู

มาตรฐานสากล 

1,000     1,000  

21. โครงการระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

       

21.1 กิจกรรมระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

 4,300    4,300  

22. โครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติด 

       

22.1 กิจกรรมสถานศึกษาสี

ขาวปลอดยาเสพติด 

     -  
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อักษรยอของโรงเรียน

สีประจําโรงเรียน

สีเทา  หมายถึง  สมอง  สติปญญา

  สีชมพู  หมายถึง ความหวัง  ความสดใส  อนาคต

 

คติพจนของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน   

ปณิธานของโรงเรียน

 

 

 

 

อัตลักษณของโรงเรียน

เอกลักษณของโรงเรียน

 

 

 

มุงมั่นพัฒนาวิชาการ สูมาตรฐานสากล สรางคนใหมีคุณธรรมจริยธรรม  

กาวทันเทคโนโลยี   มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คติพจน

27 
 

 

 
 

 

 

อักษรยอของโรงเรียน  ข.ว. 

สีประจําโรงเรียน   เทา-ชมพู 

สีเทา  หมายถึง  สมอง  สติปญญา 

สีชมพู  หมายถึง ความหวัง  ความสดใส  อนาคต 

 

 

 

คติพจนของโรงเรียน  “อตฺ  ตา  หเว  ชิตํ  เสยฺ  โย”   

ปรัชญาของโรงเรียน     ความรูคูคุณธรรม 

ปณิธานของโรงเรียน  มุงสรางคนเกง คนดี สูสังคมโลก

อัตลักษณของโรงเรียน  มารยาทงาม 

เอกลักษณของโรงเรียน  สภาพแวดลอมดี  ภูมิทัศนเดน 

 

มุงมั่นพัฒนาวิชาการ สูมาตรฐานสากล สรางคนใหมีคุณธรรมจริยธรรม  

กาวทันเทคโนโลยี   มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สัญลักษณ(Logo) 

ตราประจําโรงเรียน 

คติพจน ปรัชญา ปณิธาน โรงเรียน

อัตลักษณ เอกลักษณโรงเรียน 

วิสัยทัศน(Vision) 

   (ชนะตน  นั่นแหละดี) 

มุงสรางคนเกง คนดี สูสังคมโลก 

 

มุงมั่นพัฒนาวิชาการ สูมาตรฐานสากล สรางคนใหมีคุณธรรมจริยธรรม   

กาวทันเทคโนโลยี   มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียน 
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1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

2. พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

3. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค ปลูกฝงเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต การมีงานทําและ

การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการและ

แสดงออกอยางเหมาะสม 

5. สงเสริมประสิทธิภาพการทํางานของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพ 

6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และ

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูกิจกรรมการเรียนการสอน 

7. สงเสริมการใชแหลงเรียนรูในชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8. สงเสริมสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 

9. สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและแสวงหาความรู 

10. สงเสริมการจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนรวม โดยใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

11. สงเสริมและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  

พันธกิจ(Mission) 
ตราประจําโรงเรียน 
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1. ผูเรียนมีความสามารถทางดานทักษะกระบวนการคิด เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน และ

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

2. พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

3. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค มีทักษะการทํางาน มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต และ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการและแสดงออกอยางเหมาะสม 

5. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

6. ครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

7. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ไดมาตรฐานสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น  

8. สถานศกึษามีการใชแหลงเรยีนรูในชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธภิาพ 

9. สถานศึกษามีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 

10. สถานศกึษามีการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและแสวงหาความรู 

11. สถานศกึษามีการสงเสริมการจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนรวม โดยใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

12. ผูเรียนไดรับการดูแลตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

  

เปาประสงค (GOAL) 
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มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจํานวน 3 มาตรฐาน  ไดแก 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเรียน 

 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคํานวณ 

  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

  ความคิดเห็น และแกปญหา 

  3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

  4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

  2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

  3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

  4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 และทุกกลุมเปาหมาย 

 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

 3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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รายละเอียดของแผนงาน (กลยุทธระดับองคการ) โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณจําแนก

ตามโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ หมายเหตุ 

1. ดานการบริหารวิชาการ 

1.1 โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

1) กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายและนันทนาการ 

2) กิจกรรมสงเสริมนาฏศิลป ดนตรีพื้นบานลาน 

3) กิจกรรมสงเสริมวงดนตรีลูกทุงขุนควรแบรนด 

4) กิจกรรมอนุรักษศิลปะพื้นบานลานนา 

1.2โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

1) กิจกรรมโรงเรียนวิธีพุทธ 

2) กิจกรรมสามประสาน 

1.3 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก

เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

1) กิจกรรมรักการอาน 

2) กิจกรรมศัพทสัมพันธสามภาษา, บอรดนารู 

3) กิจกรรมยอดนักอานประจําเดือน 

4) กิจกรรมตะกราสัญจร 

5) กิจกรรมบริหารจัดการหองสมุด 

6) กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7) กิจกรรมพัฒนา ICT สูกระบวนการจัดการเรียนรู 

8) กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู 

9) กิจกรรมวันคริสมาสต 

10) กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร 

1.4 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิด

สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีสติ สมเหตุผล 

1) กิจกรรมเปดบานวิชาการ 

2) กิจกรรมวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล 

3) กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู 

1.5 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

1) กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระภาษาไทย 

2) กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระสังคม  ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

3) กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระภาษาตางประเทศ 
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การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ หมายเหตุ 

4) กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตร 

5) กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระคณติศาสตร 

6) กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระศิลปศกึษา 

7) กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระสุขศึกษา พลศึกษา 

8) กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

9) กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3, ม.6 

10) กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน 

11) กิจกรรมพัฒนางานวัดผล 

12) กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน ใหครูใชสื่อนวัตกรรมประกอบการ

เรียนการสอน 

1.6 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

1) กิจกรรมแขงทักษะวิชาการ 

2) กิจกรรมทัศนศึกษา 

3) กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 

1.7 โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู 

และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

1) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน/หลักสูตรกลุมสาระ 

2) กิจกรรมชุมนุม 

3) กิจกรรมลูกเสือ 

4) กิจกรรมยุวกาชาด 

5) กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

6) กิจกรรมจิตอาสา 

7) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 

8) กิจกรรมนิเทศการสอน 

1.8 โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหมีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

1) กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

1.9 โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหมีการสราง สงเสริมสนับสนุน ให

สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

1) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

2) กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
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การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ หมายเหตุ 

3) กิจกรรมสวนพฤษศาสตร 

1.10 โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา 

และจุดเนนที่กําหนดข้ึน 

1) กิจกรรมชวนนองเขาวัด 

1.11โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนรวม 

1) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนรวม 

1.12โครงการโรงเรียนแกนนําเพศศึกษา 

1) กิจกรรมโรงเรียนแกนนําเพศศึกษา 

1.13 โครงการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

       1) กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2. ดานการบริหารงานบุคคลและอาํนวยการ 

2.1 โครงการสงเสริมครูใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1) กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร 

2) กิจกรรมอบรม สัมมนาพัฒนาบุคลากร 

3) กิจกรรมศึกษาดูงาน 

4) กิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.2 โครงการสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน ให

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1) กิจกรรมสงเสริมศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา 

2.3 โครงการสงเสริมผูบริหารใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1) กิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูบริหาร 

2) กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 

3) กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ 

4) กิจกรรมพัฒนางานปฏิคม 

 

 

 

4,000 

688,000 

100,000 

4,500 

 

 

1,000 

 

 

72,060 

2,560 

2,000 

9,000 

 

3. ดานการบริหารงบประมาณ 

3.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหมีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

1) กิจกรรมพัฒนางานแผนงานและสารสนเทศ 

2) กิจกรรมพัฒนางานการเงินและพัสดุ 

 

 

 

4,500 

9,000 
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การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ หมายเหตุ 

4. ดานการบริหารท่ัวไป 

4.1 โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

1) กิจกรรมภาวะโภชนาการนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

2) กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 

4.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่

สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

1) กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

2) กิจกรรมพัฒนาบานพักนักเรียน 

3) กิจกรรมพัฒนาบานพักครู 

4.3 โครงการสงเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคณุภาพสูงขึ้น 

1) กิจกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร 

4.4 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

       1)  กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 

 

 

- 

2,000 

 

 

20,000 

- 

- 

 

 

5,000 

 

3,000 

 

5. ดานงานพัฒนาคุณภาพนกัเรียน 

5.1 โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

1) กิจกรรม ทู บี นัมเบอรวัน 

5.2 โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

1) กิจกรรมอบรมคุณธรรม 

5.3 โครงการสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน ให

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1) กิจกรรมประชุมผูปกครอง 

5.4 โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู 

และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

1) กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

2) นํานักเรียนเขารับการประเมินเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

ประจําปการศึกษา 2562 

3) กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 

4) กิจกรรมติดตามนักเรียนรายกรณี  โฮมรูม 

5) กิจกรรมปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

6) กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด 

7) กิจกรรมอบรมประจําสัปดาห 

8) กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหมชั้น ม.1 และ ม.4 

 

 

1,000 

 

10,000 

 

 

5,000 

 

 

7,000 

- 

 

3,200 

- 

9,000 

3,500 

- 

2,000 
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การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ หมายเหตุ 

5.5 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

       1) กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 

5.6 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 

       1) กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 

 

4,300 

 

- 
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ชื่อโครงการ    สงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินงาน   1 ตุลาคม 2562 – 30กันยายน 2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางลีลาวดี จันทรประเสริฐ,นายสุชาติ ยอดมงคล,  

นายวีระยุทธ ชมภูเทพ,นายวายุ สมบูรณ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ   บริหารงานวชิาการ,บริหารงานบรหิารงานทั่วไป,งานพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอที่ 2 

สนองยุทธศาสตร สพม.36 (พะเยา) ขอที่ 1,3 

สนองยุทธศาสตร สพฐ.     ขอที่ 1,2 

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และ 

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

 

กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายและนันทนาการ 

1.  หลักการและเหตุผล   

 หลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  เปนหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มีจุดประสงคที่

จะพัฒนาคุณภาพของผู เรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามารถในการแขงขัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมศักยภาพของผูเรียนใหสูงข้ึน สามารถดํารงชีวิตอยูกับผูอ่ืนอยางมีความสุข บน

พ้ืนฐานของความเปนไทยและความเปนสากล   รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอตาม

ความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแตละบุคคล 

 การวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เนนวิธีการ

วัดผลจากสภาพจริง  โดยเนนการแสดงออกของผูเรียน ใหสอดคลองกับคุณลักษณะ ความสามารถที่พึง

ประสงค  ดวยวิธีการที่หลากหลาย  ดวยเหตุนี้ กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จึงเสนอโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือ

รองรับและเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิผล 

 การออกกําลังกายและการเลนกีฬา เปนกิจกรรมสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของทุกคน เพราะทําให 

เกิดความแข็งแรง สมบูรณทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ตลอดจนทําใหประชาชน 

เยาวชน มีความสามัคคี มีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีคุณธรรม มี

ระเบียบวินัย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรบุคคลของชาติ สงเสริมการเลนกีฬาเพ่ือการออกกําลังกาย
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สุขภาพดีถวนหนา  

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม จึงไดจัดโครงการการแขงขันกีฬาประจําป  เปนการสงเสริมพัฒนาการ

ทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา สงเสริมความสามัคคีของหมูคณะ  และความสัมพันธอันดี

ระหวางนักเรียน  เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถอยางเต็มที่  เพิ่มทักษะกีฬาที่  สําคัญฝกการ

ปฏิบัติงานเปนหมูคณะ ปลูกฝงคณุธรรม ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา  จึงเห็นสมควรจัดทําโครงการนี้ข้ึน 

2.  วัตถุประสงค   

1. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความสามัคค ีปฏิบัติตนตามกฎ กติกา รูแพ รูชนะ รูอภัย 

2. เพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมใหกับนักเรียน 

3.  เปาหมาย   

เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 98 เขารวมการแขงขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก 

2. ผูเรียนรอยละ 98 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

3. ผูเรียนรอยละ 98 ชอบและเห็นประโยชนดาน กีฬา นันทนาการ 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง และมีจิตใจราเริงแจมใส 

2. ผูเรียนไดแสดงความมารถดานกีฬาตามท่ีตนเองถนัดไดเปนอยางดี 

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

ที ่ งาน / กิจกรรม เวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ (P) 

-  ศึกษานโยบายของโรงเรียนในสวนที่

เก่ียวของกับโครงการฯ 

-  ศึกษาผลการดําเนินโครงการฯ ในปที่ผานมา 

- ศึกษาบริบทและสภาพความเปนไปไดในการ

พัฒนาโครงการฯ 

- จัดทําโครงการฯ นําเสนอตอฝายบริหาร 

 

ก.ย. 62 

 

กลุมสาระสุขศกึษา

และพลศึกษา 

2 ขั้นดําเนินการ (D) 

กีฬาภายใน 

- ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และ

มอบหมายภาระงาน 

- เตรียมวัสดุอุปกรณกีฬาและความพรอมของ

สนามกีฬา 

- แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

- แบงนักเรียนออกเปน 4 ส ี

 

พ.ย. 62  

 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระสุขศกึษา

และพลศึกษา 
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ที ่ งาน / กิจกรรม เวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- ประชุมชี้แจงประเภทกีฬาสีและ

คณะกรรมการจัดการแขงขัน 

- กําหนดวัน เวลา ฝกซอมและวันแขงขัน 

- ฝกซอมนักกีฬาแตละประเภท 

- จัดการแขงขันกีฬาสีภายใน 

กีฬาภายนอก 

- กําหนดวัน เวลา ฝกซอมและวันแขงขัน 

- ฝกซอมนักกีฬาแตละประเภท 

- จัดส งนักเรียนเข าร วมการแขง ขัน กีฬา

ภายนอก 

 

 

 

 

ธ.ค. 62 

 

 

 

 

10,000 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

 ผูบริหารสถานศกึษานิเทศติดตามการ

ดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการ

ดําเนินกิจกรรมของผูเก่ียวของใหเปนไปตาม

ภาระงานที่กําหนด 

  

กลุมสาระสุขศกึษา

และพลศึกษา 

4 ขั้นสรุปผลและประเมินผล (A) 

 -  สรุปประเมินโครงการ 

 

ธ.ค. 62 

 นายวีระยุทธ   

ชุมภูเทพ 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณ

ฑ 

ที่ดินฯ 

1. การแขงขันกีฬาภายใน    20,000    20,000 

2. การแขงขันกีฬาภายนอก    10,000    10,000 

รวม 30,000 
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7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคมตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

2. ครโูรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

3. เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลขุนควร 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1.รอยละของผูเรียนเขารวมการแขงขัน

กีฬาทั้งกีฬาภายในและภายนอก 

การลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนการเขารวม

กิจกรรม 

2.รอยละของผูเรียนมีสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑมาตรฐานของกรมพล

ศึกษาหรือสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ 

ทดสอบ 

 

แบบทดสอบ 

 

3. รอยละของผูเรียนชอบและเห็นประโยชน

ดาน กีฬา นันทนาการ 

สอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีความสามัคค ีปฏิบัติตนตามกฎ กติกา รูแพ รูชนะ รูอภัย 

2. ผูเรียนมพัีฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมใหกับนักเรียน 

 

  



41 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายและนันทนาการ 

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1 กีฬาภายใน 

- คาใชจายในการฝกซอมและแขงขัน    

- คาเหรียญและถวยรางวัล 

- คาอุปกรณการแขงขันและจัดสนาม 

- - 20,000 

2 กีฬาภายนอก 

-คาใชจายในการฝกซอมและแขงขัน   

- คาเสื้อที่ใชในการแขงขันกีฬา 

- คายานพาหนะ รับ-สง นักเรียน 

- - 10,000 

รวม 30,000 
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กิจกรรมภาวะโภชนาการนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

1. หลักการและเหตุผล 

จาก พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542(ฉบับที่2) แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 กําหนดใหการศึกษาตอง

เปนไปเพ่ือการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา และคุณธรรม ประกอบกับ

เกณฑมาตรฐานการศึกษา ดานผูเรียน มาตรฐานที่ 10 กําหนดใหผูเรียนมีสุขนิสัยและสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี มาตรฐานที่ 11 กําหนดใหผูเรียนปลอดจากสิ่งเสพยติดใหโทษและสิ่งมอมเมานั้น 

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขจึงไดรวมกันจัดโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพข้ึนใหโรงเรียน

ดําเนินการในโรงเรียน และจากผลการเฝาระวังสุขภาพนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนภูซางวิทยาคม พบวายังมี

นักเรียนอยูอีกจํานวนหนึ่งที่มีภาวะทุพโภชนาการ เชน เตี้ย อวน ผอม ประกอบกับมีนักเรียนจํานวนหนึ่งที่ไม

ผานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย อีกทั้งสภาพแวดลอมของโรงเรียนไมเอื้ออํานวยตอสุขภาพที่ดีของนักเรียน 

รวมถึงการแพรระบาดของยาเสพติดและนักเรียนเกิดปญหาสุขภาพที่มีความชุกสูงคือ โรคไขเลือดออก ดังนั้น

เพ่ือเปนการปองกันและ แกปญหาที่จะเกิดขึ้นตอสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือใหมีสุขภาพที่

แข็งแรงและสมบูรณ จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น 

การเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กเปนเครื่องบงชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ในประเทศที่

พัฒนาแลว ภาวะโภชนาการของเด็กจะมีแนวโนมในดานภาวะโภชนาการเกิน และโรคอวนสวนสูงของเด็กใน

ประเทศเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก เนื่องจากเด็กไดมีการเติบโตเต็มศักยภาพแลวตางจากเด็กใน

ประเทศท่ีกําลังพัฒนาสวนสูงของเด็กยังเพ่ิมไดอีกมากหากไดรับอาหารและการเลี้ยงดูอยางดี ดังเด็กวัยเรียนใน

เขตเทศบาลหาดใหญที่พบวา เด็กรุนหลังมีสวนสูงมากกวาเด็กที่เกิดกอนโดยสูงขึ้นถึง 1.25 เซนติเมตร/1 ปและ

ผลการสํารวจภาวะโภชนาการของเด็กไทยในชวง 10 ปที่ผานมาก็พบวาเด็กไทยมีน้ําหนักและสวนสูงเพ่ิมข้ึน

ประเทศไทยไดรับการยกยองในเวทีโลกใหเปนตัวอยางของประเทศที่ประสบความสําเร็จอยางยิ่งในการขจัด

ปญหาขาดสารอาหารภาวะโภชนาการพรองลดนอยลง ภาวะขาดสารอาหารรุนแรง (ระดับ 3) เหลือนอยมาก

แทบไมมีรายงาน อยางไรก็ตามยังพบเด็กน้ําหนักนอยและเตี้ยไดในเด็กยากจนดอยโอกาส ในขณะเดียวกัน ก็

พบเด็กไทยมีภาวะโภชนาการเกินและเปนโรคอวนรุนแรงขึ้น สงผลใหพบปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังเพ่ิมขึ้นทั้งใน

เด็กและผูใหญ ทั้งหมดนี้ลวนบ่ันทอนคุณภาพของทรัพยากรมนุษยของประเทศชาติในอนาคตหลักฐานจากการ

วิจัยในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมาบงชี้วา อาหารและโภชนาการในชวงตนของชีวิตมีบทบาทสําคัญยิ่งตอสุขภาพ

ในระยะยาว ผลการวิจัยตางๆ ในปจจุบันชี้วาภาวะทุพโภชนาการโดยเฉพาะในขวบปแรกของชีวิตเปนปจจัย

สําคัญท่ีขัดขวางพัฒนาการและสติปญญาของเด็ก สงผลใหเรียนรูชา เฉื่อยชา สติปญญาต่ํา ภูมิตานทานโรค

บกพรองทําใหเจ็บปวยบอย เปนนาน และรุนแรง และยังมีผลเสียเมื่อโตเปนผูใหญ มีโอกาสที่จะเปนโรคไม

ติดตอเรื้อรังตางๆ มากข้ึน เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคปอด

เรื้อรัง และโรคมะเร็งในวัยผูใหญ เนื่องจากรางกายเคยชินกับการไดรับอาหารนอยในวัยเด็ก เมื่อเปนผูใหญจึงมี

ความเสี่ยงสูงกวาคนทัว่ไปที่จะเกิดภาวะโภชนาการเกินและโรคไมติดตอเรื้อรังไดงายกวาคนทั่วไปในการสํารวจ

สุขภาพประชาชนไทยโดยการสัมภาษณและตรวจรางกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2 ไดเก็บขอมูลน้ําหนักและ

สวนสูงของเด็กไทยกลุมตัวอยางอายุ 1 ป-14 ป เพ่ือศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลง การเจริญเติบโตและภาวะ
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โภชนาการของเด็กไทยในปจจุบัน สําหรับเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาเด็กไทยดานการเติบโตและภาวะ

โภชนาการ เพ่ือปองกันผลกระทบตอสติปญญาและสุขภาพของทรัพยากรมนุษยของประเทศในระยะยาว 

จากขอมูลดังกลาว โรงเรียนขุนควรวิทยาคมโดยการนําของงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จึงไดตระหนัก

ถึงปญหาของภาวะโภชนาการของนักเรียนจึงจัดกิจกรรมภาวะโภชนาการนักเรียน เพื่อชั่งน้ําหนัก-วัดสวนสูง 

ของนักเรียน ซึ่งเปนการเฝาระวังในเรื่องภาวะโภชนาการของนักเรียน 

2. วัตถุประสงค   

1. เพ่ือชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6  

2. เพ่ือแกปญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ (เด็กอวน)และนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ

ต่ํากวาเกณฑ(เด็กเตี้ย) 

3. เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรในโรงเรียนไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 98 มีน้ําหนักสวนสูง และพัฒนาการทางรางกายเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน

ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

2. ครูและบุคลากรในโรงเรียนรอยละ 98 ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑ สวนนักเรียนที่มีปญหาภาวะโภชนาการไดรับการแกไข 

2. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนไดรับการตรวจสุขภาพประจําปตามมาตรฐานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพระดับเพชร 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

ที ่ งาน / กิจกรรม เวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ (P) 

เขียนโครงการเพ่ือเสนออขออนุมัต ิ

ประชุมวางแผนชี้แจงการดําเนินงานกับผูที่

เก่ียวของ 

จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน 

ก.ย. 62 

 

นางสาวกอรปพลอย 

บุตรดี 

2 ขั้นดําเนินการ (D) 

- ชั่งน้ําหนัก-วัดสวนสูง 

- บันทึกขอมูลลงโปรแกรมเพื่อคํานวณดัชนี

มวลกาย 

- คัดกรองเด็กอวน และคอนขางอวน เด็กเตี้ย

และคอนขางเตี้ย 

- จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหานักเรียนที่มีปญหา

อวน และคอนขางอวน เด็กเตี้ยและคอนขางเตี้ย 

 

พ.ย. 62,พ.ค. 63 

23-30 พ.ย. 62 

 

1 ธ.ค. 62 

 

1 ธ.ค. 62 – 

31 ม.ีค. 63 

 

นางสาวกอรปพลอย 

บุตรดี 
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ที ่ งาน / กิจกรรม เวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- ชั่งน้ําหนัก –วัดสวนสูง เด็กอวนและคอนขาง

อวน เด็กเตี้ยและคอนขางเตี้ย 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

 ติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

 

ม.ีค. 63 

 นางสาวกอรปพลอย 

บุตรดี 

4 ขั้นสรุปผลและประเมินผล (A) 

 สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

 

31 ม.ีค. 63 

 นางสาวกอรปพลอย 

บุตรดี 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

 - 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อําเภอปง จังหวัดพะเยา  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขุนควร 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนมีน้ําหนัก

สวนสูง และพัฒนาการทางรางกาย

เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐานของ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงเทียบ

เกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข  

- แบบบันทึกการชั่งน้ําหนัก 

- วัดสวนสูงของนักเรียน 

- ตรารางการออกกําลังกายของ

นักเรียน 

- สมุดบันทึกสุขภาพนักเรยีน 

2. รอยละของนักเรียน ครแูละ

บุคลากรในโรงเรียนไดรับการตรวจ

สุขภาพประจําป 

การตรวจสุขภาพประจําป - สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพ 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ไดชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง  

2. นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ (เด็กอวน)และนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑ

(เด็กเตี้ย)ไดรับการแกปญหา 

3. ครูและบุคลากรในโรงเรียนไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 
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กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน  

1. หลักการและเหตุผล 

จาก พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542(ฉบับที2่) แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 กําหนดใหการศึกษาตองเปนไป

เพ่ือการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา และคุณธรรม ประกอบกับเกณฑมาตรฐาน

การศึกษา ดานผูเรียน มาตรฐานที่ 10 กําหนดใหผูเรียนมีสุขนิสัยและสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มาตรฐานที่ 11 

กําหนดใหผูเรียนปลอดจากสิง่เสพยติดใหโทษและสิ่งมอมเมานั้น กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขจึงได

รวมกันจัดโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพขึ้นใหโรงเรียนดําเนินการในโรงเรียน 

เรื่องของสุขภาพ อนามัยในโรงเรียนเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ตองสงเสริมใหกับบุคลากรในโรงเรียน 

โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งอยูในวัยที่กําลังเจริญเติบโต ถาสุขภาพดีอนามัยดีทุกสิ่งทุกอยางก็จะดีตามไปดวย ดังนั้น

เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาดานสุขภาพท่ีดี ปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะอนามัย มีความรู ความเขาใจในการ

ปองกันและดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง และทําใหโครงการนี้สงผลไปสูอนามัยที่ดีในครอบครัว ชุมชนของ

นักเรียนดวย โรงเรียนจึงตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชนท่ีจะไดรับจึงไดจัดใหมีกิจกรรมนี้ข้ึน  

2. วัตถุประสงค   

 1. เพ่ือปฐมพยาบาลผูปวยเบื้องตน 

2.  เพ่ือสงตอนักเรียนเจ็บปวยใหกับรพ.สต.ขุนควร รพ.สต.สบขาม และ รพ.ปง 

3.  เพ่ือจัดหาเวชภัณฑยาไวในหองพยาบาล 

3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 98 เมื่อเจ็บปวยไดรับการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

2. ผูเรียนรอยละ 98 มีสวนรวมในการเผยแพรหรือรณรงคเก่ียวกับการดูแลสุขภาพกับหนวยงาน

ภายนอก 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนที่ไดรับอุบัติเหตุในโรงเรียนไดรับการปฐมพยาลเบื้องตน 

2. ผูเรียนที่ไดรับอุบัติเหตุในโรงเรียนรายแรงไดรับการสงตอใหกับ รพ.สต. และ รพ.ปง 

3. สถานศึกษามีหองพยาบาลที่มียาและเวชภัณฑท่ีจําเปนเพียงพอสําหรับการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน  

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

ที ่ งาน / กิจกรรม เวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ (P) 

เขียนโครงการเพ่ือเสนออขออนุมัต ิ

ประชุมวางแผนชี้แจงการดําเนินงานกับผูที่

เก่ียวของ 

จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน 

ก.ย. 62 

 

นางสาวกอรปพลอย 

บุตรดี 

2 ขั้นดําเนินการ (D) 

- สํารวจยา ในตูยา 

 

 

 

 

นางสาวกอรปพลอย 

บุตรดี 
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ที ่ งาน / กิจกรรม เวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- จัดซื้อยาและเวชภัณฑยา 

- ทําบันทึกการเขาใชบริการหองพยาบาล 

- ทําทะเบียนคุมการใชยา 

- ทําบันทึกการสงตอ 

- ทําบันทึกการนอนในหองพยาบาล 

ส.ค. 63 

ต.ค.62 – ก.ย.63 

ต.ค.62 – ก.ย.63 

ต.ค.62 – ก.ย.63 

ต.ค.62 – ก.ย.63 

2,000 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

 ติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

 

ม.ีค. 63 

 นางสาวกอรปพลอย 

บุตรดี 

4 ขั้นสรุปผลและประเมินผล (A) 

 สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

 

31 ม.ีค. 63 

 นางสาวกอรปพลอย 

บุตรดี 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1. จัดซื้อยาและ

เวชภัณฑยา 

   2,000    2,000 

รวม 2,000 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อําเภอปง จังหวัดพะเยา, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขุนควร 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนปฏิบัติตนตามสุข

บัญญัติ 10 ประการครบถวน 

 

การเจ็บปวยและการสงตอไป

โรงพยาบาล 

การสังเกต 

แบบบันทึกการตรวจสุขภาพดวย

ตนเองของนักเรียน 

แบบบันทึกการใชบริการหองพยาบาล 

2. รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการเผยแพร

หรือรณรงคเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับ

หนวยงานภายนอกมากกวา 3 ครั้ง 

การสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

 



47 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนไดรับการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

2. ผูเรียนไดรับการสงตอใหกับ รพ.สต. และ รพ. ปง เมื่อเกิดการเจ็บปวย 

3. หองพยาบาลที่มียาและเวชภัณฑที่จําเปน 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1 ยาสามัญประจําบาน - - 1,500 

2 อุปกรณทําแผล - - 500 

รวม 2,000 
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กิจกรรมทู บี นัมเบอรวัน 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 ไดกําหนดความ

มุงหมายและหลักการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา  มีความรู  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุขอีกทั้งแนวทางการจัดการศึกษายังไดใหความสําคัญแกผูเรียนทุกคนโดยยึดหลักวาทุกคนมีความสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด แตในสถานการณปจจุบันการจัดการศึกษาตาม

ความมุงหมายและหลักการศึกษาดังกลาวประสบปญหาและอุปสรรคหลายประการ  โดยเฉพาะปญหาสังคมที่มี

พ้ืนฐานมาจาก สถานการณการแพรระบาดยาเสพติดใหโทษ ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลปจจุบันจึงใหความสําคัญ

ตอเยาวชน ซึ่งเปนกลุมที่มีโอกาสเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดไดมาก โดยไดประกาศนโยบายฟนฟูคานิยมในเรื่อง

คุณธรรม จริยธรรม การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาอยูอยางพอเพียง มุงเนนการจัดระเบียบลดปจจัยเสี่ยง เชน 

สถานบันเทิง/สถานบริการ รานเกม รานอินเตอรเน็ต เปนตน รวมทั้งเสริมปจจัยบวกสําหรับเยาวชน การพัฒนา

เยาวชน เพ่ิมกิจกรรมสรางสรรคเยาวชน เชน การประกวดกิจกรรม การสงเสริมสุนทรียศาสตรตาง ๆ การเลน

ดนตรี การอบรมพัฒนาคณุธรรม ครอบครัวสัมพันธ การสรางเครือขายเยาวชน ฯลฯ 

ดังนั้นโรงเรียนขุนควรวิทยาคม อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต

36 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดจัดชุมนุม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนขุน

ควรวิทยาคมข้ึนภายใตกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือใหกลุมนักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด สนับสนุนการจัดกิจกรรมอยางสรางสรรค และสรางกระแสคานิยมตางๆ ในเชิงบวก 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด รวมทั้งปญหาทางเพศ ไมกอเหตุทะเลาะวิวาท 

2. เพ่ือใหผูเรียนสามารถแกปญหาเมื่อเผชิญสถานการณคับขันได 

3. เพ่ือใหผูเรียนมีงานอดิเรกของตนเองหรือทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนเพ่ือผอนคลายความเครียด 

4. เพ่ือใหผูเรียนเปนผูนําและเขารวมการรณรงคตอตานสิ่งเสพติด ความรุนแรงและการลวงเกินทาง

เพศกับหนวยงานภายนอกดวยความเต็มใจ 

5. เพ่ือใหผูเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ กลาแสดงออกอยางถูกตอง เหมาะสมกับเพศวัยตาม

บทบาทหนาที่ ใหคําปรึกษาแกผูอ่ืนได เปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่น 

6. เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 

7. เพื่อใหผูเรียนสามารถปรับตัว ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน 

8. เพ่ือใหผูเรียนไมแสดงพฤติกรรมที่สงผลเสียตอผูอ่ืน เปนที่ปรึกษา หรือใหคําแนะนําแกผูอ่ืนและ

เปนตัวอยางที่ดีได 

9. เพ่ือใหสถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด 

10. เพ่ือใหบุคลากรที่เก่ียวของกับสถานศึกษามีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด 

11. เพ่ือใหนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด 

3. เปาหมาย 
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เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 98 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด รวมทั้งปญหาทางเพศ ไมกอเหตุทะเลาะวิวาท 

2. ผูเรียนรอยละ 90 สามารถแกปญหาเมื่อเผชิญสถานการณคับขันได 

3. ผูเรียนรอยละ 95 มีงานอดิเรกของตนเองหรือทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นเพื่อผอนคลายความเครียด 

4. ผูเรียนรอยละ 98 เปนผูนําและเขารวมการรณรงคตอตานสิ่งเสพติด ความรุนแรงและการลวงเกิน

ทางเพศกับหนวยงานภายนอกดวยความเต็มใจ 

5. ผูเรียนรอยละ 95 มีความมั่นคงทางอารมณ กลาแสดงออกอยางถูกตอง เหมาะสมกับเพศวัยตาม

บทบาทหนาที่ ใหคําปรึกษาแกผูอ่ืนได เปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่น 

6. ผูเรียนรอยละ 95 มีความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 

7. ผูเรียนรอยละ 95 สามารถปรับตัว ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงสิทธิหนาที่

ของตนเองและผูอื่น 

8. ผูเรียนรอยละ 95 ไมแสดงพฤติกรรมที่สงผลเสียตอผูอื่น เปนที่ปรึกษา หรือใหคําแนะนําแกผูอ่ืน

และเปนตัวอยางที่ดีได 

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ โทษของสารเสพติด หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด 

2. นักเรียนกลาแสดงออกในทางสรางสรรค และชุมชนเห็นประโยชนของการทํากิจกรรม 

3. นักเรียนเล็งเห็นประโยชนของการรณรงคตอตานยาเสพติดและมีความเปนผูนําในการตอตานสิ่ง

เสพติด ความรุนแรง และการลวงเกินทางเพศ 

4. นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ กลาแสดงออกในทางสรางสรรค และชุมชนเห็นประโยชนของ

การทํากิจกรรม 

5. นักเรียนมีความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืนสามารถปรับตัว ปฏิบัติตนตอผูอื่นไดอยางเหมาะสม 

6. นักเรียนเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

ที ่ งาน / กิจกรรม เวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ (P) 

เขียนโครงการเพ่ือเสนออขออนุมัต ิ

ประชุมวางแผนชี้แจงการดําเนินงานกับผูที่เกี่ยวของ 

จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน 

ก.ย. 62 

 

นางลีลาวด ี

จันทรประเสริฐ 

2 ขั้นดําเนินการ (D) 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

- จัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนใหหางไกลยาเสพติด 

 

ม.ค. 63 

 

 

1,000 
นางลีลาวด ี

จันทรประเสริฐ 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

 ติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

 

ก.ย. 63 

 นางลีลาวด ี

จันทรประเสริฐ 

4 ขั้นสรุปผลและประเมินผล (A)   นางลีลาวด ี
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ที ่ งาน / กิจกรรม เวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 สรุปผลการดําเนินกิจกรรม ก.ย. 63 จันทรประเสริฐ 

 

 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อ่ืน ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ - - - 1,000 - - - 1,000 

รวม 1,000 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. องคการสงเสริมสุขภาพประจําตําบลขุนควร 

2. สาธารณสุข อ.ปง และ สาธารณสุข จ.พะเยา 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอม

เมาและอบายมุขทุกชนิด รวมทัง้ปญหาทาง

เพศ ไมกอเหตุทะเลาะวิวาท 

การสอบถาม / การสังเกต แบบสอบถาม / แบบสังเกต 

2. รอยละของผูเรียนสามารถแกปญหา

เมื่อเผชิญสถานการณคับขันได 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 

3. รอยละของผูเรียนมีงานอดิเรกของ

ตนเองหรือทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนเพ่ือ

ผอนคลายความเครียด 

การสอบถามจากนักเรียน แบบสอบถาม 

4. รอยละของผูเรียนเปนผูนําและเขารวม

การรณรงคตอตานสิ่งเสพติด ความรุนแรง

และการลวงเกินทางเพศกับหนวยงาน

ภายนอกดวยความเต็มใจ 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 



51 

 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

5. รอยละของผูเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ 

กลาแสดงออกอยางถูกตอง เหมาะสมกับเพศ

วัยตามบทบาทหนาท่ี ใหคําปรึกษาแกผูอ่ืนได 

เปนตัวอยางท่ีดีแกผูอื่น 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 

6. รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ

สรางความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 

7. รอยละของผูเรียนสามารถปรับตัว 

ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม โดย

คํานึงถึงสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอื่น 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 

8. รอยละของผูเรียนไมแสดงพฤติกรรม

ที่สงผลเสียตอผูอ่ืน เปนท่ีปรึกษา หรือ

ใหคําแนะนําแกผูอื่นและเปนตัวอยางที่

ดีได 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด รวมทั้งปญหาทางเพศ ไมกอเหตุทะเลาะวิวาท 

2. ผูเรียนสามารถแกปญหาเมื่อเผชิญสถานการณคับขันได 

3. ผูเรียนมีงานอดิเรกของตนเองหรือทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนเพ่ือผอนคลายความเครียด 

4. ผูเรียนเปนผูนําและเขารวมการรณรงคตอตานสิ่งเสพติด ความรุนแรงและการลวงเกินทางเพศกับ

หนวยงานภายนอกดวยความเต็มใจ 

5. ผูเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ กลาแสดงออกอยางถูกตอง เหมาะสมกับเพศวัยตามบทบาท

หนาที่ ใหคําปรึกษาแกผูอื่นได เปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่น 

6. ผูเรียนมีความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน 

7. ผูเรียนสามารถปรับตัว ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน 

8. ผูเรียนไมแสดงพฤติกรรมที่สงผลเสียตอผูอ่ืน เปนที่ปรึกษา หรือใหคําแนะนําแกผูอื่นและเปน

ตัวอยางที่ดีได 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรม ทู บี นัมเบอรวัน    

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1 กระดาษการดขาว A4 180 แกรม (250 แผน) 2 250 500.00 

2 กระดาษโปสเตอรสี หนาเดียว (คละส)ี 26 5 130.00 

3 กระดาษโปสเตอรสี สองหนา (คละสี) 10 7 70.00 
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4 เทปเยื่อกาว2หนา 3/4” x20 หลา 5 30 150.00 

5 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. 1 แพ็ค (50ดาม) 1 150 150.00 

รวม 1,000.00 

 

กิจกรรมสงเสริมวงดนตรีลูกทุงขุนควรแบรนด 

1.  หลักการและเหตุผล   

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู 

และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่อง ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ

กีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา 

ทางโรงเรียนขุนควรวิทยาคมตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมทางดานดนตรี เนื่องจากดนตรีสามารถ 

กลอมเกลาจิตใจของเยาวชน และยังชวยสงเสริมสรางความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมูคณะ ทั้งยังสงเสริม

ใหผูเรียนไดรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออก มีความม่ันคง

ทางอารมณ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดทําโครงการสงเสริมวงดนตรีลูกทุงขุนควรแบรนดขึ้น 

2.  วัตถุประสงค   

1. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมทีักษะทางดนตรี ชอบและเห็นประโยชนในศิลปะ ดานดนตร ี

2. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนรูจักการทํางานเปนกลุม เปนทีม อยูรวมกันอยางมีความสุขในการรวมกิจกรรม

ตางๆ มีความรับผิดชอบตอตนเอง  

3. เพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน ในการทํากิจกรรมรวมกัน 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 98 เขารวมการจัดกิจกรรมของวงดนตรีลูกทุงขุนควรแบรนด 

2. ผูเรียนรอยละ 98 แสดงออกตามความตองการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

3. ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของวงดนตรีลูกทุงขุนควรแบรนดรอยละ 98 

เชิงคุณภาพ  

1. ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความรับผิดชอบ มั่นใจในตนเอง กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

2. ผูเรียนสามารถทํางานรวมกันเปนกลุมเปนทีมอยางมีความสุข 

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.นําเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ

 

กันยายน 62 

 

กันยายน 62 

- นายสุชาติ  

ยอดมงคล 

ขั้นดําเนินการ(D)   นายสุชาติ  
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดซื้ออุปกรณของเครื่องดนตร ี

- ฝกซอมวงดนตรี และแสดงในโอกาสตางๆ

และสงประกวดวงดนตรี 

 

มกราคม 2563 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 

 

2,000 

ยอดมงคล 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 

กันยายน 2563 

 นายสุชาติ  

ยอดมงคล 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการ

ตอไป 

 

กันยายน 2563 

 นายสุชาติ  

ยอดมงคล 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อ่ืน ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ท่ีดินฯ 

1. อุปกรณเครื่องดนตรี    2,000    2,000 

รวม 2,000 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. ครูและบุคลากรโรงเรียน 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนเขารวมการจัด

กิจกรรมของวงดนตรีลูกทุงขุนควรแบรนด 
ตรวจเอกสาร 

เอกสารลงทะเบียนเขารวม

กิจกรรม 

2. รอยละของผูเรียนแสดงออกตามความตองการ สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

3. รอยละของผูปกครอง ชุมชน มีสวน

รวมในการดําเนินกิจกรรมของวงดนตรี

ลูกทุงขุนควรแบรนด 

ตรวจเอกสาร 
แบบประเมินการเขารวม

กิจกรรม 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมทีักษะทางดนตรี ชอบและเห็นประโยชนในศิลปะ ดานดนตร ี

2. ผูเรียนสามารถทํางานเปนกลุม เปนทีม อยูรวมกันอยางมีความสุขในการรวมกิจกรรมตางๆ มีความ

รับผิดชอบตอตนเอง  

3. ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนในการทํากิจกรรมรวมกัน 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมสงเสริมวงดนตรีลูกทุงขุนควรแบรนด 

ที ่ รายการพัสด ุ หนวย ตอหนวย รวม 

1 น้ํามันหลอลื่นเครื่องเปา 45 มล. 5 120 600 

2 ลิ้นอัลโตแซ็ค XIN เบอร 2.5 5 80 400 

3 ลิ้นเทนเนอร XIN เบอร 2.5 5 200 1000 

รวม 2,000 
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กิจกรรมสงเสริมพัฒนา นาฏศิลป ดนตรีพื้นบานลานนา 

1.  หลักการและเหตุผล   

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู 

และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่อง ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ

กีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา 

ทางโรงเรียนขุนควรวิทยาคมตระหนักถึงความสําคัญของ ประเพณีและวัฒนธรรมไทยรวมถึงนาฏศิลป 

ดนตรีพ้ืนบานลานนา  จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองสงเสริมใหนักเรียนรูและเขาใจ  และมีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษ 

ประเพณ ี ศิลปะ  และวัฒนธรรมไทย เพื่อมิใหศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปและดนตรีพ้ืนบานเราตองสูญหาย  จึง

ควรสงเสริมและจัดกิจกรรมเก่ียวกับนาฏศิลป ดนตรีพ้ืนบานลานนา เพ่ือถายทอดความรูใหแกเยาวชน  และเปด

โอกาสใหเยาวชนไดนําศิลปะดานนาฏศิลป และดนตรีพ้ืนบานลานนาเผยแพรสูชุมชนของตน เพ่ือเยาวชนได 

เรียนรู เขาใจ มีทัศนคติที่ดีตอนาฏศิลป และดนตรีพ้ืนบานลานนา เกิดความซาบซึ้ง  ความภาคภูมิใจ รูจักรักและ

หวงแหนและสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยใหดํารงอยูตอไป 

2.  วัตถุประสงค   

1. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมทีักษะทางดานนาฏศิลป  และดนตรีพื้นบานลานนา ชอบและเห็นประโยชน

ในศิลปะ ดานนาฏศิลป และดนตรีพ้ืนบานลานนา 

2. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนรูจักการทํางานเปนกลุม เปนทีม อยูรวมกันอยางมีความสุขในการรวมกิจกรรม

ตางๆ มีความรับผิดชอบตอตนเอง  

3. เพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน ในการทํากิจกรรมรวมกัน 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 98 เขารวมการจัดกิจกรรมการแสดงของนาฏศิลป และดนตรีพ้ืนบานลานนา 

2. ผูเรียนรอยละ 98 แสดงออกตามความตองการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

3. ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการแสดงของนาฏศิลป และดนตรีพื้นบานลานนารอยละ 98 

เชิงคุณภาพ  

1. ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความรับผิดชอบ มั่นใจในตนเอง กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

2. ผูเรียนสามารถทํางานรวมกันเปนกลุมเปนทีมอยางมีความสุข 
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4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.นําเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ

 

กันยายน 62 

 

กันยายน 62 

- นายสุชาติ ยอด

มงคล 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดซื้อเครื่องสําอาง 

- ฝกซอมรํา และแสดงในโอกาสตางๆ 

 

 

มกราคม 2563 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 

 

 

2,000 

นายสุชาติ ยอด

มงคล 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 

กันยายน 2563 

 นายสุชาติ ยอด

มงคล 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการ

ตอไป 

 

กันยายน 2563 

 นายสุชาติ ยอด

มงคล 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อ่ืน ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ท่ีดินฯ 

1. เครื่องสําอาง    1,000    1,000 

รวม 1,000 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. ครูและบุคลากรโรงเรียน 
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8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนเขารวมการจัด

กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป และดนตรี

พ้ืนบานลานนา 

ตรวจเอกสาร 
เอกสารลงทะเบียนเขารวม

กิจกรรม 

2. รอยละของผูเรียนแสดงออกตามความ

ตองการ ความสามารถ ความถนัดและความ

สนใจ 

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. รอยละของผูปกครอง ชุมชน มีสวน

รวมในการจัดกิจกรรมการแสดงของ

นาฏศิลป และดนตรีพื้นบานลานนา 

ตรวจเอกสาร 
แบบประเมินการเขารวม

กิจกรรม 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีทักษะทางดานนาฏศิลป  และดนตรีพ้ืนบานลานนา ชอบและเห็นประโยชนในศิลปะ ดาน

นาฏศิลป และดนตรีพื้นบานลานนา 

2. ผูเรียนสามารถทํางานเปนกลุม เปนทีม อยูรวมกันอยางมีความสุขในการรวมกิจกรรมตางๆ มีความ

รับผิดชอบตอตนเอง  

3. ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนในการทํากิจกรรมรวมกัน 

  

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมสงเสริมพัฒนา นาฏศิลป ดนตรีพื้นบานลานนา 

ที ่ รายการพัสด ุ หนวย ตอหนวย รวม 

1 เครื่องประดับนาฏศิลป - 1,000 1,000 

รวม 1,000 
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กิจกรรมอนุรักษศิลปะพื้นบานลานนา 

1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2542 ไดพัฒนาใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งกําหนดใหจัดการศึกษาตามหลักสูตร

ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มี

จริยธรรมละวัฒนธรรมแหงความเปนคนไทยในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 ศิลปวัฒนธรรม เปนรากเหงาและเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่นักเรียนควรที่จะไดเรียนรูและฝกทักษะ

เพ่ือเปนการสืบสารและอนุรักษเพ่ือใหคงอยูคูกับสังคมไทย และชุมชน รวมไปถึงการอนุรักษศิลปะการแสดง

พ้ืนบานตางๆของทางภาคเหนือซึ่งเปนตัวตนเอกลักษณของ(คนเมือง)คนไทยภาคเหนือเพ่ือการดํารงอยูอยาง

ถาวรทางวัฒนธรรม 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติงานดานวัฒนธรรม 

2. เพ่ือใหผูเรียนเห็นคุณคาทางวัฒนธรรม 

3. เพ่ือเปนการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมทั้งทางตรงทางออม 

4. เพ่ือบริการชุมชนในงานพิธีการตางๆที่จะไดใชการแสดงพ้ืนบานลานนา 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

1. รอยละ 95 ผูเรียน สามารถสรางอุปกรณตาง ๆ ที่เก่ียวของกับประเพณี วัฒนธรรมพื้นบาน

ลานนา 

2. ผูเรียนรอยละ 95 ของมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ในความเปนไทย และเห็นคุณคาเก่ียวกับ

ภูมิปญญาไทยและแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน  

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนสามารถสรางอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับประเพณี วัฒนธรรมพื้นบานลานนาไดตาม

ความถนัดและสนใจ 

2. ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ในความเปนไทย และเห็นคุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทย

และแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน  

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 

ก.ย. 62 

 

ก.ย. 62 

- 

นายวายุ  สมบูรณ 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. จัดซื้ออุปกรณ 

2. ฝกซอมตีกรองสะบัดชัย และแสดงใน

โอกาสตางๆ 

 

15 – 30 พ.ค. 63 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

 

 

1,000 
นายวายุ  สมบูรณ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

15 – 20 ก.ย. 63 

 

นายวายุ  สมบูรณ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

15 – 20 ก.ย. 63 

 

นายวายุ  สมบูรณ 

5.ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – กันยายน พ.ศ. 2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการใช

งบประมาณ 

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 
รวม 

บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง 
ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ  

1 วัสดุอุปกรณดําเนินงาน - - - 1,000 -  - 1,000 

รวม 1,000 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคมตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

2. ชุมชนตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียน สามารถสราง

อุปกรณตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ

ประเพณี วัฒนธรรมพ้ืนบานลานนา 

-.ผลงานนักเรียน 

-.การเขารวมกิจกรรมตางๆ 

 

-ผลงานของผูเรียน 

-เกียรติบัตรการเขารวมกิจกรร

ชุมชน 
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ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

2. รอยละของผูเรียนมีความ

ภาคภูมิใจในทองถ่ิน ในความเปน

ไทย และเห็นคุณคาเก่ียวกับภูมิ

ปญญาไทยและแสดงออกไดอยาง

เหมาะสมในชีวิตประจําวัน  

- การสังเกต 

- สอบถาม 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติงานดานวัฒนธรรม 

2. ผูเรียนเห็นคุณคาทางวัฒนธรรม 

3. ผูเรียนมีสวนรวมในสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมทั้งทางตรงทางออม 

4. สถานศึกษาใชการแสดงพ้ืนบานลานนาบริการชุมชนในงานพิธีการตางๆ 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมอนุรักษศิลปะพื้นบานลานนา 

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1. ฉาบลอ  1 1,000 1,000 

รวม 1,000 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

          (นายวีระยุทธ  ชมภูเทพ) 
 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

        (นางลีลาวดี  จันทรประเสริฐ) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

          (นายสุชาติ  ยอดมงคล) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

       (นายวายุ  สมบูรณ) 
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ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

         (นางสาวกอรปพลอย  บุตรดี)   

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูตรวจสอบโครงการ 

         (นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร) 

            หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

 

 

  ลงชื่อ ...................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

         (นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ     โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินงาน   1  ตุลาคม  2562 - 30  กันยายน  2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นายวายุ  สมบูรณ,นายมณฑล  คําวังจันทร 

กลุมงานที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ,งานพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอที่ 2 

สนองยุทธศาสตร สพม.36(พะเยา)  ขอที ่1,5 

สนองยุทธศาสตร สพฐ.     ขอที่ 1,5 

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

     1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

     1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

     2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

     3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

     4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม   

  

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 6  

บัญญัติวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา 

ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” 

และมาตรา 23 บัญญัติวา “การจัดการศกึษา  ทั้งการศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบ  และการศึกษาตาม

อัธยาศัย  ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของ

แตละระดับการศึกษา” มาตรฐานการศึกษาชาติในการประเมินคณุภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ระบุวา 

“เปาหมายของการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “คนเกง  คนดี  และมีความสุข” โดยมี

การพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย  พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ตรงตามความตองการ  ทั้งใน

ดานสุขภาพรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและทักษะ คุณธรรมและจิตสํานึกที่พึงประสงค  และอยูใน

สังคมไดอยางปกติสุขและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานคุณภาพผูเรียน  มาตรฐานที่  1  ระบุวา  

“ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  ดวยการมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ   มีความซื่อสัตยสุจริต  มีความกตัญูกตเวที  มีเมตตากรุณา  

เอ้ือเฟอเผื่อแผ  และเสียสละเพ่ือสวนรวม  ประหยัด  รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน  และสวนรวมอยางคุมคา  

ภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย  นิยมไทยและดํารงไวซึ่งความเปนไทย” 

 โรงเรียนวิถีพุทธเปนโรงเรียนรูปแบบใหมที่จะชวยผลักดันใหเด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตาม

ศักยภาพ  เปนคนดี  คนเกง  เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางดีมี

ความสุข โดยใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกปฏิบัติจริง โดยเนนการ  บูรณาการตามหลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  
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ปญญา  เรียนรูผานการพัฒนาดาน “การกิน  การอยู  การดู  และการฟงเปน”  มีปญญารูและเขาใจในคุณคา

แท  ใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสดงปญญา  มีวัฒนธรรมเมตตา  เปนฐานในการดํารงชีวิต โรงเรียนบาน

หนองโตะไดตระหนักและใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของ

ครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติ  จึงไดจัดใหมีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธข้ึน   

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เปนประโยชนตอผูอ่ืนและสังคมอยางสม่ําเสมอ 

2. เพ่ือใหผูเรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครบ 8 ประการ 

3. เพ่ือใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและความมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบตอ

สังคมตามรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 

3.  เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 95 ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม

อยางสม่ําเสมอ 

2. ผูเรียนรอยละ 95 แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ครบ 8 ประการ 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสรางคณุธรรมและความมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบตอสังคมตาม

รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธรอยละ 95 

4. ผูเรียนรอยละ 95 มีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคมและจิตสํานึกตามที่

สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดตอกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอผูอื่นและสังคมอยางสม่ําเสมอ 

2. ผูเรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครบ 8 ประการ 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสรางคณุธรรมและความมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบตอสังคมตาม

รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

ก.ย. 62 

 

ก.ย. 62 

- 

นายวายุ  สมบูรณ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. จัดการเรยีนการสอนที่บูรณาการพุทธธรรม

ในการจัดหนวยการเรยีนรู   

 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 

 

 

- 

นายวายุ  สมบูรณ 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

2. นําเสนอธรรมะยามเชา 

- สวดมนต ไหวพระ แผเมตตา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

ก.ย. 63 

 

นายวายุ  สมบูรณ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

ก.ย. 63 

 

นายวายุ  สมบูรณ 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

 - 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูท่ีเกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

2. วัดในชุมชนตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1.รอยละของผูเรียนประกอบกิจกรรม

ทางศาสนาและกิจกรรมทีเ่ปนประโยชน

ตอผูอ่ืนและสังคมอยางสม่ําเสมอ 

การรวมทํากิจกรรมของนักเรียน 

การประเมินคุณลักษณะที่พึง 

ประสงคของนักเรียน ม.1-6 

แบบประเมินความพึงพอใจใน

การเขารวมทํากิจกรรมของ

นักเรียน 

2. รอยละของผูเรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะ

อันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครบ 8 ประการ 

การสังเกตพฤติกรรมของ 

นักเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม 

 

แบบประเมินคณุลักษณะที่พึง 

ประสงคของนักเรียน 

 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม

และความมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบตอ

สังคมตามรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 

การสอบถามเพ่ือนนักเรียน  ครู  

ผูปกครองกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม  

คุณธรรมจริยธรรม 

 

4. รอยละของผูเรียนมีความประพฤติ

ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิต

สังคมและจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด โดยไมขัดตอกฎหมาย และ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

การสังเกตพฤติกรรมของ 

นักเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรม  

คุณธรรมจริยธรรม 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เผูเรียนประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เปนประโยชนตอผูอื่นและสังคมอยาง

สม่ําเสมอ 

1. ผูเรียนแสดงออกถึงคณุลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครบ 

8 ประการ 

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสรางคณุธรรมและความมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบตอสังคมตาม

รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 
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กิจกรรมสามประสาน 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 6  

บัญญัติวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา 

ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” 

และมาตรา 23 บัญญัติวา “การจัดการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตาม

อัธยาศัย  ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแต

ละระดับการศึกษา” มาตรฐานการศึกษาชาติในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ระบุวา 

“เปาหมายของการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “คนเกง  คนดี  และมีความสุข” โดยมีการ

พัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย  พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ตรงตามความตองการ  ทั้งในดาน

สุขภาพรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและทักษะ คุณธรรมและจิตสํานึกที่พึงประสงค  และอยูในสังคมได

อยางปกติสุขและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดานคุณภาพผูเรียน  มาตรฐานท่ี  1  ระบุวา  “ผูเรียนมี

คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  ดวยการมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมเบื้องตนของศาสนาท่ีตนนับถือ   มีความซื่อสัตยสุจริต  มีความกตัญูกตเวที  มีเมตตากรุณา  

เอ้ือเฟอเผื่อแผ  และเสียสละเพ่ือสวนรวม  ประหยัด  รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน  และสวนรวมอยางคุมคา  

ภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย  นิยมไทยและดาํรงไวซึ่งความเปนไทย” 

ในโลกปจจุบัน คนเราไดเปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากความเจริญทางดานวัตถุ ตางๆ มากมายไดเขามา

เก่ียวของกับการดําเนินชีวิตประวันวันของคนเรา  จึงทําใหชุมชน  วัดและโรงเรียนตางดําเนินกิจกรรมของ

ตนเอง ทําใหบาน  วัด  และโรงเรยีนเริ่มเหินหางกันออกไปทุกวัน  ดังนั้นทางงานกิจกรรมจึงเล็งเห็น

ความสําคัญตรงนี้จึงไดจัดทําโครงการสามประสานนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูบริหารครแูละบุคลากรทางการศึกษาไดเขารวมกิจกรรมสามประสานรวมกับองคกรตาง ๆ

ในชุมชนอยางทั่วถึงและตอเนื่อง 

2. เพ่ือใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมสามประสานรวมกับองคกรตาง ๆ ในชุมชนอยางทั่วถึงและตอเนื่อง 

3. เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูคุณคาของสิ่งแวดลอม วิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติและไม

ปฏิบัติในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอม เห็นประโยชนและผลกระทบของ

สิ่งแวดลอม 

4. เพ่ือใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรม โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม และบํารุงรักษาสาธารณ

สมบัติดวยความเต็มใจ และแนะนํา ชักชวนเพื่อนรวมรณรงคหรือทํากิจกรรมการพัฒนา

สิ่งแวดลอม 

5. เพ่ือใหผูเรียนไดเห็นประโยชนของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม 

6. เพ่ือใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม ทองถิ่นและปรับตัวไดอยางกลมกลืนทั้ง

ในและนอกสถานศึกษาดวยความเต็มใจ เปนแบบอยางที่ดี และสามารถแนะนําโนมนาวใหผูอ่ืน

เขาใจได 
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3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ    

1. ผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 95 ไดเขารวมกิจกรรมสามประสานรวมกับองคกร   

ตาง ๆ ในชุมชนอยางทั่วถึงและตอเนื่อง 

2. ผูเรียนรอยละ 95 ไดเขารวมกิจกรรมสามประสานรวมกับองคกรตาง ๆ ในชุมชนอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง 

3. ผูเรียนรอยละ 95 รูคุณคาของสิ่งแวดลอม วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและไมปฏิบัติ

ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอม เห็นประโยชนและผลกระทบของสิ่งแวดลอม 

4. ผูเรียนรอยละ 95 เขารวมกิจกรรม โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม และบํารุงรักษาสาธารณ

สมบัตดิวยความเต็มใจ และแนะนํา ชักชวนเพ่ือนรวมรณรงคหรือทํากิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

5. ผูเรียนรอยละ 95 เห็นประโยชนของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม 

6. ผูเรียนรอยละ 95 รวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม ทองถิ่นและปรับตัวไดอยางกลมกลืนทั้งใน

และนอกสถานศึกษาดวยความเต็มใจ เปนแบบอยางที่ดี และสามารถแนะนําโนมนาวใหผูอ่ืนเขาใจได 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมสามประสานรวมกับองคกรในชุมชน      

อยางทั่วถึงและตอเนื่อง 

2. ผูเรียนไดใกลชิดและรวมทํากิจกรรมกับองคกรในชุมชน 

3. ผูเรียนเห็นประโยชนและผลกระทบของสิ่งแวดลอม 

4. ผูเรียนมีความเต็มใจ และแนะนํา ชักชวนเพ่ือนรวมรณรงคหรือทํากิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

5. ผูเรียนเขาใจการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม 

6. ผูเรียนมีการปรับตัวไดอยางกลมกลืนท้ังในและนอกสถานศึกษาและเปนแบบอยางที่ดี 

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

 

 

ก.ย. 62 

 

นายวายุ  สมบูรณ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- วันคลายสวรรคต ร.9 

- วันปยมหาราช 

- วันลอยกระทง 

- วันพอแหงชาติ 

 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 

 

3,000  

นายวายุ  สมบูรณ 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

- วันแมแหงชาติ 

- วันสถาปนาโรงเรียน 

- วันไหวคร ู

- วันเขาพรรษา 

- งานอวมงคลตาง ๆ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ก.ย. 63 

 

นายวายุ  สมบูรณ 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

ก.ย. 63 

 

นายวายุ  สมบูรณ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 1   ตุลาคม  2562 - 30  กันยายน  25563 

6.งบประมาณและทรัพยากร  

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 วันปยมหาราช    -    - 

2 วันลอยกระทง    300     

3 วันพอแหงชาติ    -    - 

4 วันสถาปนาโรงเรียน         

5 วันไหวคร ู    500    500 

6 วันเขาพรรษา         

7 วันแมแหงชาติ    500    500 

8 งานอวมงคลตาง ๆ    2000    2000 

รวม 3,000 
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7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

หนวยงานตางๆในชุมชน 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูบริหารครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดเขารวม

กิจกรรมสามประสานรวมกับ

องคกรตาง ๆ ในชุมชนอยางท่ัวถึง

และตอเนื่อง 

ตรวจสมุดบันทึกกิจกรรม 

สังเกต 

สมุดบันทึกกิจกรรม 

แบบสังเกต 

2.รอยละของผูเรียนไดเขารวมกิจกรรม

สามประสานรวมกับองคกรตาง ๆ  ใน

ชุมชนอยางทั่วถึงและตอเนื่อง 

ตรวจสมุดบันทึกกิจกรรม 

สังเกต 

สมุดบันทึกกิจกรรม 

แบบสังเกต 

3. รอยละของผูเรียนรูคุณคาของ

สิ่งแวดลอม วิเคราะหผลกระทบที่

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและไมปฏิบัติ

ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

พลังงาน สิ่งแวดลอม เห็นประโยชน

และผลกระทบของสิ่งแวดลอม 

ตรวจสมุดบันทึกกิจกรรม 

สังเกต 

สมุดบันทึกกิจกรรม 

แบบสังเกต 

4. รอยละของผูเรียนเขารวม

กิจกรรม โครงการอนุรักษและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม และบํารุงรักษา

สาธารณสมบัติดวยความเต็มใจ 

และแนะนํา ชักชวนเพ่ือนรวม

รณรงคหรือทํากิจกรรมการพัฒนา

สิ่งแวดลอม 

ตรวจสมุดบันทึกกิจกรรม 

สังเกต 

สมุดบันทึกกิจกรรม 

แบบสังเกต 

5. รอยละของผูเรียนเห็นประโยชนของ

การมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม 

ตรวจสมุดบันทึกกิจกรรม 

สังเกต 

สมุดบันทึกกิจกรรม 

แบบสังเกต 

6. รอยละของผูเรียนรวมกิจกรรม

ทางวัฒนธรรมและสังคม ทองถ่ิน

และปรับตัวไดอยางกลมกลืนท้ังใน

และนอกสถานศึกษาดวยความเต็ม

ใจ เปนแบบอยางที่ดี และสามาร

แนะนําโนมนาวใหผูอ่ืนเขาใจได 

ตรวจสมุดบันทึกกิจกรรม 

สังเกต 

สมุดบันทึกกิจกรรม 

แบบสังเกต 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขารวมกิจกรรมสามประสานรวมกับองคกรตาง ๆใน

ชุมชนอยางทั่วถึงและตอเนื่อง 

2. ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมสามประสานรวมกับองคกรตาง ๆ ในชุมชนอยางทั่วถึงและตอเนื่อง 

3. ผูเรียนไดเรียนรูคุณคาของสิ่งแวดลอม วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติและไมปฏิบัติ      

ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอม เห็นประโยชนและผลกระทบของ

สิ่งแวดลอม 

4. ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรม โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม และบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ

ดวยความเต็มใจ และแนะนํา ชักชวนเพ่ือนรวมรณรงคหรือทํากิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

5. ผูเรียนไดเห็นประโยชนของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม 

6. ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม ทองถ่ินและปรับตัวไดอยางกลมกลืนทั้งใน      

และนอกสถานศึกษาดวยความเต็มใจ เปนแบบอยางท่ีดี และสามารถแนะนําโนมนาวใหผูอ่ืน

เขาใจได 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมสามประสาน   

ที ่ รายการพัสด ุ หนวย ตอหนวย รวม 

1. พวงหรีด/พวงมาลา 400 5 2,000 

2. กรอบรูป 100 5 500 

3. ขนมปง 100 5 500 

     

รวม 3,000 
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กิจกรรมอบรมคุณธรรม 

1. หลักการและเหตุผล 

  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2542 ไดพัฒนาใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งกําหนดใหจัดการศึกษาตามหลักสูตรตอง

เปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมละ

วัฒนธรรมแหงความเปนคนไทยในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 การที่ใหนักเรียนอบรมเยาวชนคายคณุธรรมจริยธรรม เนนดานการมีคุณธรรม การประพฤติปฏิบัติตน

ใหเปนคนดีของสังคม ใหทันกับความเปลี่ยนแปลงแหงยุคสมัยและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา ใหนักเรียนไดศึกษาประพฤติปฏิบัติอยางจริงจัง เพื่อใหเกิดสํานึกในการเปนคนดี สรางประโยชน

ใหแกสวนรวม มีความรับผิดชอบรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสรางลักษณะนิสัยที่ดีงามและเปนการปลูกฝง

คุณธรรมใหแกศิษยที่ดีของครูอาจารย เพ่ือนที่ดีของเพ่ือน เยาวชนท่ีดีของชาติ และเปนมนุษยท่ีดีของสังคม 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนแสดงออกถึงความมีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผแกผูดอยโอกาสหรือออนแอกวา ใหความ

ชวยเหลือผูอ่ืนหรือมีสวนรวมที่แสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม 

2. เพ่ือใหผูเรียนแสดงความกตัญูกตเวที โดยประพฤติตนถูกตองเหมาะสม เอาใจใสดูแลชวยเหลือ

กิจการงาน ตอบแทนผูมีพระคุณ 

3. เพ่ือใหผูเรียนประพฤติตนเปนนักเรียนที่ดี โดยแสดงความสุภาพ นอบนอม โอบออมอารี

ชวยเหลือผูอ่ืน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มุงมั่นในการเรียน 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 95 แสดงออกถึงความมีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผแกผูดอยโอกาสหรือออนแอกวา ให

ความชวยเหลือผูอ่ืนหรือมีสวนรวมที่แสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม 

2. ผูเรียนรอยละ 95 แสดงความกตัญูกตเวที โดยประพฤติตนถูกตองเหมาะสม เอาใจใสดูแล

ชวยเหลือกิจการงาน ตอบแทนผูมีพระคุณ 

3. ผูเรียนรอยละ 95 ประพฤติตนเปนนักเรียนที่ดี โดยแสดงความสุภาพ นอบนอม โอบออมอารี

ชวยเหลือผูอ่ืน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มุงม่ันในการเรียน 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนมีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพ่ือสวนรวม 

2. ผูเรียนมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 

3. ผูเรียนมีความสุภาพเรียบรอย ออนนอม ชวยเหลือผูอ่ืน ใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

4. ผูเรียนมีความเห็นใจผูอ่ืน กลาแสดงความคิดเห็น และรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
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4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

 

 

ก.ย. 62 

 

 กลุมงานพัฒนา

คุณภาพนักเรียน 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมรวมกับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต พะเยา 

 

 

1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 63 

 

 

10,000 

กลุมงานพัฒนา

คุณภาพนักเรียน 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ก.ย. 63 

 กลุมงานพัฒนา

คุณภาพนักเรียน 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

ก.ย. 63 

 กลุมงานพัฒนา

คุณภาพนักเรียน 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 มิถุนายน 2562 – 30 กรกฎาคม 2563  

6.งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณใน

การจัดกิจกรรมอบรม

คุณธรรมจรยิธรรม 

9,600   400 - - - 10,000 

รวม 10,000 
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7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

 1.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต พะเยา 

 2.  โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนแสดงออกถึงความ

มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผแกผูดอยโอกาส

หรือออนแอกวา ใหความชวยเหลือผูอ่ืน

หรือมีสวนรวมที่แสดงถึงความ

รับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. รอยละของผูเรียนแสดงความกตัญู

กตเวที โดยประพฤติตนถูกตอง

เหมาะสม เอาใจใสดูแลชวยเหลือกิจการ

งาน ตอบแทนผูมีพระคุณ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

3. รอยละของผูเรียนประพฤติตนเปน

นักเรียนที่ดี โดยแสดงความสุภาพ นอบ

นอม โอบออมอารีชวยเหลือผูอ่ืน รับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน มุงมั่นในการเรียน 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนแสดงออกถึงความมีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผแกผูดอยโอกาสหรือออนแอกวา ใหความ

ชวยเหลือผูอ่ืนหรือมีสวนรวมที่แสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม 

2. ผูเรียนแสดงความกตัญูกตเวที โดยประพฤติตนถูกตองเหมาะสม เอาใจใสดูแลชวยเหลือกิจการ

งาน ตอบแทนผูมีพระคุณ 

3. ผูเรียนประพฤติตนเปนนักเรียนที่ดี โดยแสดงความสุภาพ นอบนอม โอบออมอารีชวยเหลือผูอื่น 

รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มุงม่ันในการเรียน 
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รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

ที ่ รายการพสัด ุ หนวย ตอหนวย รวม 

1 คาอาหารนักเรียน 2 วัน = 2 มื้อ * 120 คน  240 30 7,200 

2 คาอาหารวางนักเรียน 2 วัน = 2 มื้อ * 120 คน 240 10 2,400 

3 น้ําถัง 8 ถัง 20 160 

4 น้ําแข็ง 6 กระสอบ 40 240 

รวม 10,000 

 

  

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

(นายวายุ  สมบูรณ) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

         (นายมณฑล   คําวังจันทร) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูตรวจสอบโครงการ 

       (นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร) 

         หวัหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

 

 

  ลงชื่อ ...................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

     (นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู  

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินงาน   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวจรรยา  ทามัน 

กลุมงานที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอที่ 1 

สนองยุทธศาสตร สพม.36(พะเยา)  ขอที ่3,4,5 

สนองยุทธศาสตร สพฐ.     ที ่1,2,4 

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

     1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

     2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

     4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

     1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

     3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

     4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

     3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

 

กิจกรรมรักการอาน 

1. หลักการและเหตุผล 

การอานเปนทักษะทางภาษาที่มีความสําคัญตอการเรียนรู  ดวยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  24  จึงไมเพียงระบุใหสถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียนเทานั้น  หากยังตองใหผูเรียนรักการอาน  เพ่ือใหเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องอีกดวย 

การอานเปนการแสวงหาความรูท่ีครอบคลุมกิจกรรมหลายดาน เชน  การรับรู  การตระหนัก   



76 

 

การพัฒนา  การสนองตอบ  และการใชจินตนาการ  เปนตน  การอานจึงสัมพันธกับการทํางานของสมอง  การ

ตอบสนองทางรางกาย  และอารมณ  ซึ่งจะสงผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ   บุคลิกภาพตลอดจนการ

ประพฤติปฏิบัติของผูอานเอง  อันจะเปนประโยชนตอการเรียนรู  และการดํารงชีวิต  ของนักเรียนทั้งใน

ปจจุบันและในอนาคต 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน 

2. เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ 

3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 80 ไดจดบันทึกรักการอานโดยการอานหนังสือจากหองสมุดไมต่ํากวา 15 เลมตอภาคเรียน 

2. ผูเรียนรอยละ 80 อานหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ สัปดาหละ 5 ชั่วโมงหรือมากกวา 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนไดจดบันทึกรักการอานโดยการอานหนังสือจากหองสมุดไมต่ํากวา 15 เลมตอภาคเรียน 

2. ผูเรียนอานหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ สัปดาหละ 5 ชั่วโมงหรือมากกวา 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

 

 

ก.ย. 62 

 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

-  ทํารูปเลมของสมุดบันทึกรักการอาน 

-  นักเรียนบันทึกรักการอานของตนเอง 

-  ครูบรรณารักษตรวจสมุดรักการอานของ

นักเรียน 

 

 

ต.ค. 62 - 30 ก.ค. 63 

 

 

- 

นางจรรยา บุญหมั้น 

นายวิทวัส บุญเทพ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ก.ย. 63 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

ก.ย. 63 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 
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5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม  2562 -  30  กันยายน  2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

 - 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

 หัวหนาหองสมุด – นางสาวจรรยา  ทามัน 

 เจาหนาที่หองสมุด – นายวิทวัส บุญเทพ 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนไดจดบันทึกรักการ

อานโดยการอานหนังสือจากหองสมุดไมต่ํา

กวา 15 เลมตอภาคเรียน 

ตรวจสมุดบันทึกรักการอาน สมุดบันทึกรักการอาน 

2. รอยละของผูเรียนอานหนังสือ 

บทความ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ สัปดาห

ละ 5 ชั่วโมงหรือมากกวา 

สังเกต แบบสังเกต 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
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กิจกรรมศัพทสัมพันธสามภาษา,บอรดนารู 

1. หลักการและเหตุผล 

การอานเปนทักษะทางภาษาที่ มีความสําคัญตอการเรียนรู   ดวยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาต ิ พ.ศ.  2542  มาตรา  24  จึงไมเพียงระบุใหสถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียนเทานั้น  หากยังตองใหผูเรียนรักการอาน  เพ่ือใหเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องอีกดวยภาษาเปน

เครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสาร โดยทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และปจจุบันยังมีภาษาจีน เขามามีอิทธิพลตอ

การสื่อสารในประเทศไทย หองสมุดไดรับความรวมมือจากกลุมสาระภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการหา

คําศัพทที่สามารถใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหยุวบรรณารักษนําเสนอหนาเสาธงในชวงเชาและยังมีกิจกรรมจัด

บอรดความรูและขาวสารใหม เพ่ือนําเสนอขาวสารใหมๆ เพื่อใหทันขาวทันเหตุการณ  

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของภาษาตางประเทศ 

2. เพ่ือใหนําเสนอความรูและขาวสารใหกับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน 

3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 80 สามารถอาน ฟง ดู พูดออกเสียงคําศัพทบอกความหมาย ของคําศัพทที่

นําเสนอในแตละวันได 

2. ผูเรียนรอยละ 80  มีความสามารถในการอาน จับประเด็นใจความหลัก การสังเกต การพูดคุย 

ซักถาม แสดงความคิดเห็น การเขียนถายทอดความรู และการตั้งคําถาม โดยมีรองรอยหลักฐาน

ชัดเจน สามารถตรวจสอบได  

เชิงคณุภาพ 

1. ผูเรียนสามารถอาน ฟง ดู พูดออกเสียงคําศัพทบอกความหมาย ของคําศัพทท่ีนําเสนอในแตละวันได 

2. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน จับประเด็นใจความหลัก การสังเกต การพูดคุย ซักถาม แสดงความ

คิดเห็น การเขียนถายทอดความรู และการตั้งคําถาม โดยมีรองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

 

 

ก.ย. 62 

 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- ครูบรรณารักษจัดหาคําศัพท ภาษาจีน  

ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทยเพ่ือเตรียมให     

 

 

 

 

 

 

- 

นางจรรยา บุญหมั้น 

นายวิทวัส บุญเทพ 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ยุวบรรณารักษนําเสนอในกิจกรรมหนาเสา

ธงในตอนเชา 

- ยุวบรรณารักษจัดบอรดใหความรูเก่ียวกับ

ขาวสาร  เหตุการณปจจุบันใหกับนักเรียน  

คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนไดรับทราบ 

 

ต.ค. 62 - 30 ก.ค. 63 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ก.ย. 63 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

ก.ย. 63 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 1  ตุลาคม  2562  -  30  กันยายน  2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

 -  

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

 หัวหนาหองสมุด – นางสาวจรรยา  ทามัน 

 เจาหนาที่หองสมุด – นายวิทวัส บุญเทพ 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนสามารถอาน ฟง 

ดู พูดออกเสียงคําศัพทบอกความหมาย 

ของคําศัพทที่นําเสนอในแตละวันได 

สังเกต แบบสังเกต 

2. รอยละของผูเรียนมีความสามารถใน

การอาน จับประเด็นใจความหลัก การ

สังเกต การพูดคุย ซักถาม แสดงความ

คิดเห็น การเขียนถายทอดความรู และ

การตั้งคําถาม โดยมีรองรอยหลักฐาน

ชัดเจน สามารถตรวจสอบได 

สังเกต แบบสังเกต 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของภาษาตางประเทศ 

2. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนไดรับความรูและขาวสารใหม ๆ 
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กิจกรรมยอดนักอานประจําเดือน 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการในมาตรา 6 

ไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจ สติปญญา ความรู

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และการจัด

การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามรถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด 

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และในมาตรา 

25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน เปนตน

และแหลงเรียนรูอ่ืนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

 การอานหนังสือเปนการพัฒนาทักษะการอาน การคิด ทําใหไดความรูและเกิดจินตนาการ กิจกรรมนี้

เปนกิจกรรมที่กระตุนใหนักเรียนอานหนังสือ มีการจัดอันดับ 10 อันดับยอดนักอานประจําเดือนเพื่อเปนการ

สงเสริมใหนักเรียนอานหนังสือมากขึ้น  

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือกระตุนใหนักเรียนมีการอานหนังสืออยางสม่ําเสมอ 

2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนยืม-คืนหนังสือเปนประจํา 

3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 80 ยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส สิ่งพิมพจากหองสมุด หรือแหลงเรียนรูไปอาน 

มากกวา 10 เลมตอภาคเรียน 

2. ผูเรียนรอยละ 80 อธิบายวิธีการสืบคนความรูที่ตนสนใจหรือตองการอยางมีขั้นตอน  

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส สิ่งพิมพจากหองสมุด หรือแหลงเรียนรูไปอาน มากกวา10 

เลมตอภาคเรียน 

2. ผูเรียนอธิบายวิธีการสืบคนความรูที่ตนสนใจหรือตองการอยางมีขั้นตอน 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

 

 

ก.ย. 62 

 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- ประชาสัมพันธ  รณรงคการเขาใชบริการ

 

 

 

 

 

- 

นางจรรยา บุญหมั้น 

นายวิทวัส บุญเทพ 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ยืม-คืน หนังสือจากหองสมุดโรงเรียนขุน

ควรวิทยาคม 

- เก็บรวบรวมสถิติการยืม – คืน  หนังสือ

ของนักเรียนรายเดือน 

-ประกาศรายชื่อของนักเรียน  10  อันดับที่

มีการ ยืม - คืน หนังสือจากหองสมุด

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

 

 

ต.ค. 62 - 30 ก.ค. 63 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ก.ย. 63 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

ก.ย. 63 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 1   ตุลาคม  2562-  30  กันยายน  2563 

6.งบประมาณและทรัพยากร 

 - 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

 หัวหนาหองสมุด – นางสาวจรรยา  ทามัน 

 เจาหนาที่หองสมุด – นายวิทวัส บุญเทพ 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียน ยืมหนังสอื สื่อ

อิเล็กทรอนิกส สิ่งพิมพจากหองสมุด 

หรือแหลงเรยีนรูไปอาน มากกวา10 เลม

ตอภาคเรียน 

ตรวจสอบสถิติการยืม-คืน  โปรแกรม Library 2000 

2. รอยละของผูเรียนอธิบายวิธีการ

สืบคนความรูท่ีตนสนใจหรือตองการ

อยางมีขั้นตอน 

สังเกต แบบสังเกต 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. นักเรียนอานหนังสืออยางสม่ําเสมอ 

2. นักเรียน ยืม-คืน หนังสือเปนประจํา 
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กิจกรรมตะกราสัญจร 

1. หลักการและเหตุผล 

 การอานเปนทักษะทางภาษาที่มีความสําคัญตอการเรียนรู  ดวยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 จึงไมเพียงระบุใหสถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียน หากยังตองใหผูเรียนรักการอานเพ่ือใหเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

 ปจจุบันหองสมุดเปนสถานที่มีความสําคัญเก่ียวกับการศึกษา ซึ่งไมใชเฉพาะภายในหองสมุดเทานั้น 

การใหการศึกษาหาความรูนอกหองก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนที่ไมชอบเขาหองสมุดหันมาสนใจการอานมาก

ขึ้น เชน การจัดบริการการใหอานถึงที่ สําหรับบุคคลที่นั่งพักผอนบริเวณโตะหินออนหรือไมมีเวลาที่จะเขา

หองสมุดก็สามารถอานหนังสือจากโครงการหองสมุดเคลื่อนที่ได นั่นคือ การนําตะกราใสหนังสือไปวางไวตาม

โตะหินออน เชน  หนังสือตําราวิชาการ สารคดี วรรณกรรม วารสาร ฯลฯ เพ่ือใหบริการกับนักเรียน-นักศึกษา 

และบุคลากรของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

2. เพ่ือเสริมสรางทักษะการอานใหนักเรียน 

3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 80 มีผลงานอันเกิดจากการคนควาหาความรูจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อ

ตาง ๆ รอบตัว มากกวา 3 ชิ้นตอภาคเรียน 

2. ผูเรียนรอยละ 80 อานหนังสือจากแหลงเรียนรูอ่ืนสัปดาหละไมต่ํากวา 1 ชั่วโมง  

 เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนมีผลงานอันเกิดจากการคนควาหาความรูจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตาง ๆ รอบตัว 

มากกวา 3 ชิ้นตอภาคเรียน 

2. ผูเรียนอานหนังสือจากแหลงเรียนรูอ่ืนสัปดาหละไมต่ํากวา 1 ชั่วโมง  

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

 

 

ก.ย. 62 

 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

-มอบหมายใหยุวบรรณารักษทําหนาที่ใน

การนําหนังสือ นิตยสาร  วารสาร  ฯลฯ ใส

 

 

 

 

 

 

- 

นางจรรยา บุญหมั้น 

นายวิทวัส บุญเทพ 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ในตะกรา  และนําออกใหบริการแก

นักเรียนนอกหองสมุด  ตามสถานที่ตางๆ  

ในเวลาวาง เพ่ือเปนการบริการหนังสือให

นักเรียนอานนอกสถานที่ 

 

ต.ค. 62 - 30 ก.ค. 63 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ก.ย. 63 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

ก.ย. 63 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม  2562  -  30  กันยายน  2563 

6.งบประมาณและทรัพยากร 

 - 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

 หัวหนาหองสมุด – นางสาวจรรยา  ทามัน 

 เจาหนาที่หองสมุด – นายวิทวัส บุญเทพ 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนมีผลงานอันเกิด

จากการคนควาหาความรูจากหองสมุด 

แหลงเรียนรู และสื่อตาง ๆ รอบตัว 

มากกวา 3 ชิ้นตอภาคเรียน 

สังเกต แบบสังเกต 

2. รอยละของผูเรียนอานหนังสือจากแหลง

เรียนรูอ่ืนสัปดาหละไมต่ํากวา 1 ชั่วโมง 

สังเกต แบบสังเกต 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. นักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

2. นักเรียนมทีักษะการอานเพ่ิมมากขึ้น 
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กิจกรรมบริหารจัดการหองสมุด 

1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงสงเสริม

ใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู เพื่อศึกษา คนควาหาความรูดวยตนเอง ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียน ครู บุคลากรมีนิสัยรัก

การอาน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ตลอดจนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได นักเรียนตองมีนิสัยรัก

การอานจะทําใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พุทธศกัราช  2542 ที่ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด  กระบวนการ

เรียนการสอนตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให

สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะกระบวนการคิด การ

จัดการ  การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชแกปญหา การเรียนจากประสบการณจริง  สถานศึกษาตอง

จัดการเรียนการสอน  และจัดกิจกรรมบูรณาการองคความรูตาง ๆ   ที่เก้ือกูลสงเสริมการเรียนรูโดยใชกระบวนการอานในทุก

กลุมสาระการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการเรียนการจัดการแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนโดยเฉพาะหองสมุดใหเปน

แหลงการเรียนรูที่หลากหลายดวยหนังสือ สื่อ และกิจกรรม จะชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูภายในโรงเรียนขึ้นไดซึ่ง

จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอไป 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีในหองสมุดใหไดประโยชนสูงสุด 

3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษาจัดหองสมุดใหมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยรอยละ 85 

2. หองสมุดมีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอใหบริการแกผูเรียนรอยละ 85 

3. ผูเรียนรอยละ 85 มีความพึงพอใจในการใหบริการของหองสมุดในระดับดีข้ึนไป   

 เชิงคุณภาพ 

1. สถานศึกษาจัดหองสมุดใหมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย 

2. หองสมุดมีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอใหบริการแกผูเรียน 

3. ผูเรียนมีความพึงพอใจในการใหบริการของหองสมุดในระดับดีข้ึนไป 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

 

 

ก.ย. 62 

 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

 

 

 

 

นางจรรยา บุญหมั้น 

นายวิทวัส บุญเทพ 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

- จัดหาหนังสือพิมพ นิตยสาร  วารสาร ไว

บริการแกนักเรียน  คณะครู  และบุคลากร 

- ดูแล  รักษาสภาพแวดลอมของหองสมุด

ใหสะอาดเรียบรอย 

-จัดหองสมุดใหมีระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยอยูเสมอ 

 

 

 

ต.ค. 62 - 30 ก.ค. 63 

- 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ก.ย. 63 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

ก.ย. 63 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 พฤศจิกายน 2562 - 30  กันยายน  2563   

6.งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณใน

การจัดกิจกรรม 

   8,000    8,000 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

 หัวหนาหองสมุด – นางสาวจรรยา  ทามัน 

 เจาหนาที่หองสมุด – นายวิทวัส บุญเทพ 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. สถานศึกษาจัดหองสมุดใหมีระบบ

บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ี

ทันสมัย 

สังเกต แบบสังเกต 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

2. หองสมุดมีสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพียงพอใหบริการแกผูเรียน 
สังเกต แบบสังเกต 

3. รอยละของผูเรียนมีความพึงพอใจใน

การใหบริการของหองสมุดในระดับดี

ขึ้นไป 

สังเกต แบบสังเกต 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. หองสมุดบริหารจัดการทรัพยากรที่มีออยูใหไดประโยชนสูงสุด 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมที่บริหารจัดการหองสมุด 

ที ่ รายการ สินคา หนวย ตอหนวย รวม 

1 หนังสือพิมพไทยรัฐ 270 10 2,700 

2 หนังสือพิมพมติชน 270 10 2,700 

3 นิตยสารชีวจิต 20 60 1,200 

4 นิตยสารขวัญเรือน 20 70 1,400 

รวม  8,000 

 

  



87 

 

กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  หลักการและเหตุผล   

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 วา

ดวยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผูเรียน   มีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ

แสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

สถานศึกษาจึงมีหนาที่ดําเนินการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ ดวยการสงเสริมใหนักเรียน

มีทักษะดานคอมพิวเตอรและสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยมุงพัฒนากระบวนการเรียนรูใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรูไดดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ ไดอยางหลากหลายตอเนื่องและทันสมัย 

ดังนั้นกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดขึ้นใชเพ่ือใหผูเรียนเขาถึงแหลง

เรียนรูโดยไมจํากัดเวลา ไมจํากัดสถานที่ และตอบสนองความสนใจและความพรอมที่แตกตางของแตละบุคคล 

ชวยใหผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนสามารถเขาถึงแปลงเรียนรูไดอยาง

กวางขวางท้ังจากในหองเรียน และนอกหองเรียน ทําใหการเรียนการสอนเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 

2.  วัตถุประสงค   

1. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะดานคอมพิวเตอรและสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

2. เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกตใชงานในชีวิตประจําวัน 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 88 สามารถใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบคนขอมูลไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย

และมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรียนรอยละ 88 รูจักเลือกและใชเทคโนโลยีอยางถูกวิธีและคุมคา 

3. ผูเรียนรอยละ 88 นําเสนอขอมูล และผลงาน โดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

4. ผูเรียนรอยละ 88 สรางผลงานโดยใชเทคโนโลยีไดหลากหลายวิธี   

เชิงคุณภาพ  

1. ผูเรียนไดพัฒนาทักษะในการสืบคนสารสนเทศบนระบบเครือขายที่ถูกตอง ปลอดภัย 

2. ผูเรียนสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3.นําเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ

 

กันยายน 62 - นางกรรณิการ ปฐว ี
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

- จัดการเรียนการสอนโดยเนนใหนักเรียน

ไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน

ขอมูลและสรางผลงาน 

 

 

ธันวาคม 2562 

พ.ย.62 – ก.พ. 63 

และ พ.ค. – ก.ย. 63 

2,000 นางกรรณิการ ปฐวี 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

กันยายน 2563 - นางกรรณิการ ปฐว ี

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

กันยายน 2563  นางกรรณิการ ปฐว ี

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อ่ืน ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ท่ีดินฯ 

1. วัสดุอุปกรณหอง

คอมพิวเตอร 

   2,000    2,000 

รวม 2,000 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. ครูและบุคลากรโรงเรียน 
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8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยี

ในการสื่อสาร สืบคนขอมูลไดอยาง

เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
แบบสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรู 

2. รอยละของผูเรียนรูจักเลือกและใช

เทคโนโลยีอยางถูกวิธีและคุมคา 
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรู 

3. รอยละของผูเรียนนําเสนอขอมูล และ

ผลงาน โดยใชเทคโนโลยีไดอยาง

เหมาะสม 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
แบบสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรู 

4. รอยละของผูเรียนสรางผลงานโดยใช

เทคโนโลยีไดหลากหลายวิธี  
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรู 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีทักษะดานคอมพิวเตอรและสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

2. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกตใชงานในชีวิตประจําวัน 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที ่ รายการพัสดุ หนวย ตอหนวย รวม 

1 ซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร - 1000 1000 

2 อุปกรณคอมพิวเตอรและตอพวง - 1000 1000 

รวม 2,000 
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กิจกรรมพัฒนา ICT สูกระบวนการจัดการเรียนรู 

1.  หลักการและเหตุผล   

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 วา

ดวยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผูเรียน   มีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ

แสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

สถานศึกษาจึงมีหนาที่ดําเนินการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ โดยนําเอาเทคโนโลยี

เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน เปนการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพทางการเรียนรูแกผูเรียนและกระตุน

ใหผูเรียนเกิดความสนใจ ตองการเรียนรู 

ดังนั้นกิจกรรมพัฒนา ICT สูกระบวนการจัดการเรียนรูจึงจัดขึ้นเพ่ือใหสถานศึกษามีหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรที่ทันสมัย มีอุปกรณและคอมพิวเตอรเพียงพอตอการเรียน และมีระบบอินเตอรเน็ตที่สามารถ

จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค   

1. เพ่ือใหผูเรียน ครู และบุคลากร ไดรับบริการสารสนเทศในการสืบคนขอมูลบนระบบเครือขายได 

2. เพ่ือใหสถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในดาน ICT เพ่ือรองรับในการพัฒนา 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. สถานศกึษามีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่ทันสมัย มีอุปกรณและคอมพิวเตอรเพียงพอตอการเรียนรอยละ 88 

2. สถานศึกษามีระบบอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนตลอดจน

ใหบริการแกบุคลากรภายในสถานศกึษารอยละ 88 

เชิงคุณภาพ  

1. สถานศึกษามีระบบการอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

2. ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง 

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3.นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

กันยายน 62 - นางกรรณิการ ปฐว ี

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- พัฒนาระบบอินเตอรเน็ตของโรงเรียนให

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 

 

 

 

104,600 

นางกรรณิการ ปฐว ี
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

กันยายน 2563  นางกรรณิการ ปฐว ี

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

กันยายน 2563  นางกรรณิการ ปฐว ี

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อ่ืน ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ท่ีดินฯ 

1. คาเชาโฮสติ้ง   1,070     1,070 

2. คาจดโดเมน   749     749 

3. คาบริการอินเตอรเน็ต   102,781     102,781 

รวม 104,600 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. ครูและบุคลากรโรงเรียน 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. สถานศึกษามีหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรที่ทันสมัย มีอุปกรณและ

คอมพิวเตอรเพียงพอตอการเรียน 

สํารวจหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 
แบบสํารวจรายการ 

2. สถานศึกษามีระบบอินเตอรเน็ตที่มี

ประสิทธิภาพสามารถจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน

ตลอดจนใหบริการแกบุคลากรภายในสถานศึกษา 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียน ครู และบุคลากร ไดรับบริการสารสนเทศในการสืบคนขอมูลบนระบบเครือขายได 

2. สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในดาน ICT เพ่ือรองรับในการพัฒนา 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมพัฒนา ICT สูกระบวนการจัดการเรียนรู 

ที ่ รายการพัสด ุ หนวย ตอหนวย รวม 

1 คาเชา hosting 1 1,070 1,070 

2 คาจด domain 1 749 749 

3 ระบบอินเตอรเน็ต  12 102,781 102,781 

รวม 104,600 
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กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู 

1. หลักการและเหตุผล 

  กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภูเปนกิจกรรมหนึ่ง ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ซึ่งไดบูรณาการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณงามความดีของ พระ

สุนทรโวหาร (สุนทรภู )กวีเอกของไทย และกวีเอกของโลก ซึ่งไดจัดตอเนื่องทุกป  ผูเรียนมีความสนใจ และไดมี

สวนรวม  กลาคิดกลาแสดงออกอยาง สรางสรรคและเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม  พระราชบัญญัติ

การศกึษาแหงชาติพ.ศ. 2542 ไดกําหนดจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา   ไววา การจัดการศึกษาตองเปนไป

เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจ  สติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู จึง

เปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสอดคลองกับจุดหมายของการจัดการศึกษาดังกลาว  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดจัด กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภูอยางตอเนื่องกัน ทุกป โดย

กําหนดวันที่  26  มิถุนายน ซึ่งเปนวันคลายวันเกิดของทานสุนทรภู 

2.วัตถุประสงค  

1. เพ่ือจัดกิจกรรมเชิดชูภาษาไทยและยกยองเกียรตทิานสุนทรภูกวีเอกของไทยและของโลก 

2. เพ่ือสงเสริมและสืบสานมาดกทางวรรณศิลปของสุนทรภู ใหนักเรียน ครูและบุคลาการโรงเรียน

เขาใจและตระหนักถึงคุณคาของวฒันธรรม 

3. เปาหมาย  

เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 95 ตระหนักถึงความสําคัญของวันภาษาไทยและวันสุนทรภู สามารถรวมกิจกรรม

และนําทักษะที่ไดรับไปพัฒนาและแสวงหาความรูตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 

2. ผูเรียนรอยละ 95 มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยตลอดจนงานสําเร็จลุลวงเปาหมาย 

3. ผูเรียนรอยละ  95 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรูและวิธีการเรียนรูไดอยางชัดเจน เต็ม

ใจและไมปดบังขอมูล 

4. ผูเรียนรอยละ 95 รับผิดชอบงานของตนตามขอตกลงของกลุมดวยความเต็มใจ 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของวันภาษาไทยและวันสุนทรภู สามารถรวมกิจกรรม และนํา

ทักษะที่ไดรับไปพัฒนาและแสวงหาความรูตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 

2. ผูเรียนมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยตลอดจนงานสําเร็จลุลวงเปาหมาย 

3. ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรูและวิธีการเรียนรูไดอยางชัดเจน เต็มใจและไมปดบังขอมูล 

4. ผูเรียนรับผิดชอบงานของตนตามขอตกลงของกลุมดวยความเต็มใจ 
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4. วิธีดําเนินการ / ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3.นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 

ก.ย. 62 

 

ม.ิย. 63 

ก.ย. 62 

- นางจรรยา บุญหมั้น 

นายวิทวัส บุญเทพ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู 

   - ตอบปญหาวันสุนทรภู 

   - คัดลายมือ 

   - แขงขันทักษะการใชภาษาไทย 

   - ประกวดแตงกลอนสุภาพ 

   - ประกวดการอานทํานองเสนาะ 

   - ประกวดปายนิเทศเคลื่อนที ่

   - นิทรรศการกิจกรรมวันสุนทรภู 

 

 

ม.ิย. 63 

 

 

 

4,000 

นางจรรยา บุญหมั้น 

นายวิทวัส บุญเทพ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ม.ิย. 63 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

ก.ย 63 

 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 มิถุนายน  2563 
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6.  งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ท่ีดินฯ 

1. รางวัลสําหรับการ

แสดงของนักเรียน

และการเขารวม

กิจกรรมการประกวด 

   3,000    3,000 

2. วัสดุ-อุปกรณในการจัด

กิจกรรม 

   1,000    1,000 

รวม 4,000 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ ผูที่เกี่ยวของ 

1. นักเรียนโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

3. บุคลากรโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1.รอยละของผูเรียนตระหนักถึง

ความสําคัญของวันภาษาไทยและวัน

สุนทรภู สามารถรวมกิจกรรมและนํา

ทักษะที่ไดรับไปพัฒนาและแสวงหา

ความรูตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการ

เรียนภาษาไทย 

- สังเกตการเขารวมกิจกรรม - แบบสังเกตการเขารวม

กิจกรรม 

2.รอยละของผูเรียนมีสวนรวมปฏิบัติ

กิจกรรมกลุมโดยตลอดจนงานสําเร็จ

ลุลวงเปาหมาย 

- สังเกตการเขารวมกิจกรรม - แบบสังเกตการเขารวม

กิจกรรม 

3.รอยละของผูเรียนแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น อธิบายความรูและวิธีการเรียนรู

ไดอยางชัดเจน เต็มใจและไมปดบังขอมูล 

- สังเกตการเขารวมกิจกรรม - แบบสังเกตการเขารวม

กิจกรรม 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

4. รอยละของผูเรียนรับผิดชอบงาน

ของตนตามขอตกลงของกลุมดวย

ความเต็มใจ 

- สังเกตการเขารวมกิจกรรม - แบบสังเกตการเขารวม

กิจกรรม 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การจัดกิจกรรมที่เชิดชูภาษาไทยและยกยองเกียรติคุณสุนทรภูกวีเอกของไทยและของโลก 

2. นักเรียน ครู และบุคลาการโรงเรียนเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมและสืบสานมา

ดกทางวรรณศิลปของสุนทรภู ให 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู 

ที ่ รายการพัสด ุ หนวย ตอหนวย รวม 

1 

รางวัลสําหรับการแสดงของนักเรียน 

การแสดงดนตรีของวงดนตรีขุนควรแบนด 

การแสดงละคร 

 

1 

1 

 

500 

500 

 

500 

500 

2 
รางวัลสําหรับการเขารวมกิจกรรมการ

ประกวด 
- 2,000 2,000 

3 วัสดุ-อุปกรณในการจัดกิจกรรม 

 -   ปายกิจกรรมวันสุนทรภู 

 -   เครื่องบวงสรวง 

 -   อุปกรณตกแตงสถานท่ี 

 -   น้ําดื่มสําหรับครูและนักเรียน 

- 1,000 1,000 

รวม 4,000 
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กิจกรรมวันคริสมาสต 

1. หลักการและเหตุผล 

  ความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 กลาววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ

ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุข เปาหมายเพื่อใหเยาวชนเปนคนดี  มีความรู  และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนใหรูจักประเพณี วัฒนธรรมของเจาของภาษาและของ

ตางประเทศ จะเปนการบูรณาการเรียนรู ซึ่งควรจะอนุรักษตลอดจนเปนการเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ

ประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งจําเปนท่ีตองใหผูเรียนไดเรียนรูและแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณีดังกลาวในการ

ฝกฝนดานการใชภาษาทาทาง การพูดการสื่อสาร เพ่ือใหเกิดความเขาใจและการสืบทอดการปฏิบัติตอไป 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม จึงไดจัดโครงการพัฒนาผูเรียนใหมี

ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (กิจกรรมวันคริสตมาส) ขึ้น 

เพ่ือมุงสอดแทรกความรู ความเขาใจที่ถูกตองลงในกิจกรรมเฉลิมฉลองการสังสรรคและกิจกรรมตางๆ 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของวันคริสตมาส สามารถรวมกิจกรรมและนําทักษะที่ไดรับ

ไปพัฒนาและแสวงหาความรูตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยตลอดจนงานสําเร็จลุลวงเปาหมาย 

3. เพ่ือใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรูและวิธีการเรียนรูไดอยางชัดเจน เต็มใจและไม

ปดบังขอมูล 

4. เพ่ือใหผูเรียนรับผิดชอบงานของตนตามขอตกลงของกลุมดวยความเต็มใจ 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 93 ตระหนักถึงความสําคัญของวันคริสตมาส สามารถรวมกิจกรรมและนําทักษะที่

ไดรับไปพัฒนาและแสวงหาความรูตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาตางตางประเทศ 

2. ผูเรียนรอยละ 93 มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยตลอดจนงานสําเร็จลุลวงเปาหมาย 

3. ผูเรียนรอยละ 93 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรูและวิธีการเรียนรูไดอยางชัดเจน เต็มใจ

และไมปดบังขอมูล 

4. ผูเรียนรอยละ 93 รับผิดชอบงานของตนตามขอตกลงของกลุมดวยความเต็มใจ 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนมีความตระหนักถึงความสําคัญของวันคริสตมาส เขารวมกิจกรรมและนําทักษะที่ไดรับไป

พัฒนาและแสวงหาความรูตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ  

2. ผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยตลอดจนงานสําเร็จลุลวงเปาหมาย 

3. ผูเรียนมีการแลกเปลีย่นความคดิเห็น อธิบายความรูและวิธีการเรยีนรูไดอยางชัดเจน เต็มใจและไมปดบังขอมูล 

4. ผูเรียนมีความรับผิดชอบงานของตนตามขอตกลงของกลุมดวยความเต็มใจ 
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4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3.นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 

ก.ย. 62 

 

ธ.ค. 62 

ก.ย. 62 

- นางจรรยา บุญหมั้น 

นายวิทวัส บุญเทพ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

 - ประกวดการดวันคริสตมาส 

 - การแลกของขวัญภายในโรงเรียน 

 - การแสดงของนักเรียน 

 

 

ธ.ค. 62 

 

3,500 นางจรรยา บุญหมั้น 

นายวิทวัส บุญเทพ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ม.ค. 63 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

ก.ย.63 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ธันวาคม 2562 

6.งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ท่ีดินฯ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ

ในการจัดกิจกรรม

วันคริสตมาส 

- - - 4,000 - - - 4,000 

รวมเปนเงิน 4,000 
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7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนตระหนักถึง

ความสําคัญของวันคริสตมาส 

สามารถรวมกิจกรรมและนําทักษะที่

ไดรับไปพัฒนาและแสวงหาความรู

ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน

ภาษาตางประเทศ 

สํารวจความพึงพอใจในการเขารวม

กิจกรรม 

แบบสํารวจ 

2. รอยละของผูเรียนมีสวนรวม

ปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยตลอดจนงาน

สําเร็จลุลวงเปาหมาย 

สํารวจความพึงพอใจในการเขารวม

กิจกรรม 

แบบสํารวจ 

3. รอยละของผูเรียนแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น อธิบายความรูและ

วิธีการเรียนรูไดอยางชัดเจน เต็มใจ

และไมปดบังขอมูล 

การสังเกต แบบสังเกต 

4. รอยละของผูเรียนรับผิดชอบงาน

ของตนตามขอตกลงของกลุมดวย

ความเต็มใจ 

การสังเกต แบบสังเกต 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของวันคริสตมาส สามารถรวมกิจกรรมและนําทักษะที่ไดรับไป

พัฒนาและแสวงหาความรูตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ 

2. ผูเรียนมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยตลอดจนงานสําเร็จลุลวงเปาหมาย 

3. ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรูและวิธีการเรียนรูไดอยางชัดเจน เต็มใจและไมปดบัง

ขอมูล 

4. ผูเรียนรับผิดชอบงานของตนตามขอตกลงของกลุมดวยความเต็มใจ 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมวันคริสตมาส 

ที ่ รายการพัสดุ หนวย ตอหนวย รวม 

1 รางวัลและวัสดุอุปกรณจัดงานวันคริสตมาส 
  

4, 000 

รวม 4,000 
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กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร 

1.  หลักการและเหตุผล 

ณ วันอังคารที ่18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เวลา 10.16 น. กับอีก 20 วินาทีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวไดทรงคํานวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงซึ่งกินเวลาจับเต็มดวงทั้งสิ้น6นาที45วินาทีที่ตําบลหวากอ

จังหวัดประจวบคีรีขันธไดอยางแมนยําโดยไมคลาดเคลื่อนแมแตวินาทีเดียวซึ่งเปนการพิสูจนผลการศึกษา

คนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรครั้งยิ่งใหญและครั้งแรกของชาติไทยจนเปนที่เลื่องลือในวงการดาราศาสตรทั่วโลกซึ่ง

เปนประวัติที่นาภูมิใจอยางยิ่งของประเทศชาติวันที่14 เมษายน พ.ศ.2525คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติให

เทิดพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” เพ่ือนอมรําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวสถาบันการศึกษาและ

หนวยงานที่เกี่ยวของกับกิจการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังภาครัฐและเอกชนจึงไดจัดงานวันวิทยาศาสตร

แหงชาติข้ึนตั้งแตปพ.ศ. 2527 เปนตนมาและรัฐบาลไดกําหนดใหวันที่18 สิงหาคมของทุกปเปนวันวิทยาศาสตร

แหงชาติเพ่ือเปนการขยายกิจกรรมทางวิทยาศาสตรใหเปนที่แพรหลายและสงผลใหเยาวชนท่ีอยูในวัยศึกษา

ตลอดจนประชาชนท่ัวไปไดตระหนักและเห็นความสําคญัดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจึงไดดําเนินกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการ

คิด โดยใชความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักทํางานรวมกันเปนหมูคณะ และเรียนรูจาก นิทรรศการจากหนวยงาน

ภายนอก จนสามารถนํา ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้ยังเปนการ กระตุนใหนักเรียนเกิดความ

กระตือรือรน สนใจในการเรียนรูวิชา วิทยาศาสตรมากข้ึน สงผลใหนักเรียนมีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรสามารถรวมกิจกรรมและนําทักษะที่ไดรับไป

พัฒนาและแสวงหาความรูตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยตลอดจนงานสําเร็จลุลวงเปาหมาย 

3. เพ่ือใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรูและวิธีการเรียนรูไดอยางชัดเจน เต็มใจและไม

ปดบังขอมูล 

4. เพ่ือใหผูเรียนรับผิดชอบงานของตนตามขอตกลงของกลุมดวยความเต็มใจ 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ95 ที่เขารวมกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรสามารถรวมกิจกรรมและนําทักษะที่ไดรับ

ไปพัฒนาและแสวงหาความรูตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร 

2. ผูเรียนรอยละ 95 มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยตลอดจนงานสําเร็จลุลวงเปาหมาย 

3. ผูเรียนรอยละ 95 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรูและวิธีการเรียนรูไดอยางชัดเจน เต็มใจและ

ไมปดบังขอมูล 

4. ผูเรียนรอยละ95 รับผิดชอบงานของตนตามขอตกลงของกลุมดวยความเต็มใจ 
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เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรสามารถรวมกิจกรรมและนําทักษะที่ไดรับไปพัฒนา

และแสวงหาความรูตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตรอยูในระดับดีมาก 

2. ผูเรียนมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยตลอดจนงานสําเร็จลุลวงเปาหมายอยูในระดับดีมาก 

3. ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรูและวิธีการเรียนรูไดอยางชัดเจน เต็มใจและไมปดบัง

ขอมูลอยูในระดับดีมาก 

4. ผูเรียนรับผิดชอบงานของตนตามขอตกลงของกลุมดวยความเต็มใจอยูในระดับดีมาก 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

1. ศึกษานโยบายของโรงเรียนในสวนที่

เก่ียวของกับโครงการฯ 

2. ศึกษาผลการดําเนินโครงการฯ ในปที่ผานมา 

3. ศึกษาบริบทและสภาพความเปนไปไดในการ

พัฒนาโครงการฯ 

4. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

5. จัดทําโครงการฯ นําเสนอตอฝายบริหาร 

 

ก.ย. 62 

 

ก.ย. 62 

ก.ย. 62 

 

ส.ค. 63 

ก.ย. 62 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครูกลุมสาระ

วิทยาศาสตร 

 

4.2 ขั้นดําเนินการ (D) 

1.ประชุมคณะทํางานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และ

มอบหมายภาระงาน 

2. ดําเนินงานตามแผน 

   - ตอบปญหาวิทยาศาสตร 

   - ประกวดปายนิเทศ 

   - ประกวดวาดภาพ 

   - การแสดงของนักเรียน 

 

ส.ค. 63 

 

ส.ค. 63 

 

 

 

4,000 
คณะครูกลุมสาระ

วิทยาศาสตร 

 

4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ส.ค. 63 

 

- 

คณะครูกลุมสาระ

วิทยาศาสตร 

 

4.4 ขั้นสรุปผลและประเมินผล (D) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม

แลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

ก.ย. 63 

 คณะครูกลุมสาระ

วิทยาศาสตร 

 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

สิงหาคม  2563 
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6. งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 วัสดุอุปกรณ    4,000    4,000 

รวม 4,000 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. ผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรสามารถรวมกิจกรรมและนําทักษะที่ไดรับไปพัฒนา

และแสวงหาความรูตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร 

2. ผูเรียนมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยตลอดจนงานสําเร็จลุลวงเปาหมาย 

3. ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรูและวิธีการเรียนรูไดอยางชัดเจน เต็มใจและไมปดบัง

ขอมูล 

4. ผูเรียนรับผิดชอบงานของตนตามขอตกลงของกลุมดวยความเต็มใจ 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1.รอยละ ผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม

สัปดาหวิทยาศาสตรสามารถรวม

กิจกรรมและนําทักษะที่ไดรับไป

พัฒนาและแสวงหาความรูตลอดจน

มีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร 

สังเกตการเขารวมกิจกรรม สมุดลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม 

2. ผูเรียนมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมกลุม

โดยตลอดจนงานสําเร็จลุลวงเปาหมาย 

การเขารวมแขงขันทักษะ ใบลงทะเบียนเขารวมแขงขัน

ทักษะ 

3. ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 

อธิบายความรูและวิธีการเรียนรูไดอยาง

ชัดเจน เต็มใจและไมปดบังขอมูล 

การเขารวมแขงขันทักษะสงัเกต

การเขารวมกิจกรรม 

ใบลงทะเบียนเขารวมแขงขัน

ทักษะ 

4. ผูเรียนรับผิดชอบงานของตนตาม

ขอตกลงของกลุมดวยความเต็มใจ 

การเขารวมแขงขันทักษะ ใบลงทะเบียนเขารวมแขงขัน

ทักษะ 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรสามารถรวมกิจกรรมและนําทักษะที่ไดรับไปพัฒนา

และแสวงหาความรูตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตรอยูในระดับดีมาก 

2. ผูเรียนมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยตลอดจนงานสําเร็จลุลวงเปาหมาย อยูในระดับดีมาก 

3. ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรูและวิธีการเรียนรูไดอยางชัดเจน เต็มใจและไมปดบัง

ขอมูลอยูในระดับดีมาก 

4. ผูเรียนรับผิดชอบงานของตนตามขอตกลงของกลุมดวยความเต็มใจ อยูในระดับดีมาก 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร 

ที ่ รายการพัสดุ หนวย ตอหนวย รวม 

1 
รางวัลการประกวดและแขงขันในงานสัปดาหวัน

วิทยาศาสตร   

2,000 

2 วัสดุอุปกรณจัดงานสัปดาหวันวิทยาศาสตร   2,000 

รวม 4,000 

 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

                (นางสาวจรรยาทามัน) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

             (นางกรรณิการ   ปฐว)ี 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

                (นางสาวอรพิมพ   บัวเย็น) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

                (นางสาวกรณิการ   ฟกแกว) 
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ลงชื่อ.....................................................................ผูตรวจสอบโครงการ 

        (นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร) 

          หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  
 

 

 

  ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมตัิโครงการ 

        (นายคมนสิทธิ์   กันทาสุวรรณ) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิด

สรางสรรคตัดสินใจแกปญหาอยางมีสติ สมเหตุผล 

ลักษณะโครงการ        โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน  2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางณัฐกฤตา   ออปมปา 

กลุมงานที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอที่ 1,3 

สนองยุทธศาสตร สพม.36(พะเยา)  ขอที ่3,4 

สนองยุทธศาสตร สพฐ.     ขอที่ 4,5 

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

     1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และ 

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 

กิจกรรมเปดบานวิชาการ   

1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2542 ไดพัฒนาใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา

จักไทย พุทธศักราช 2540และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดใหจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา ความรูและ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแหงความเปนไทย ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งเปน

หนทางท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติใหไดผลนั้นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตองตอบสนองนโยบายการพัฒนา

กระบวนการท่ียั่งยืนและยังเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่เนนผลเชิงประจักษ 

ดังนั้นกิจกรรมเปดบานวิชาการ จึงถือไดวาเปนการสนองตอบตอนโยบายที่ดีและเกิดผลโดยตรงกับนักเรียน  

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมเปดบานวิชาการ 

2. เพ่ือใหผูเรียน เรียนรูโดยผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่

หลากหลายสรุปองคความรูและสามารถนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

3. เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะการแสดงออกนําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน 

4. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตาง ๆ 
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3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ   

1. ผูเรียนรอยละ 95 ที่เขารวมกิจกรรมเปดบานวิชาการ 

2. ผูเรียนรอยละ 85 เรียนรูโดยผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่

หลากหลายสรุปองคความรูและสามารถนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางด ี

3. ผูเรียนรอยละ 85 ไดฝกทักษะการแสดงออกนําเสนอผลงาน แสดงแสดงความคดิเห็น คิดเปน ทําเปน 

4. ผูเรียนรอยละ 85 ไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตาง ๆ 

เชิงคุณภาพ  

1. ผูเรียนไดแสดงพัฒนาการของตนเองตามศกัยภาพ 

2. สถานศึกษาไดประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานสูสาธารณชน 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

 

ก.ย. 2562 

 

ก.พ. 2563 

ก.ย. 2562 

 

-  

นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดกิจกรรมเปดบานวิชาการ ในวันสถาปนา

โรงเรียน 8 กุมภาพันธ 2563 

 

 

ก.พ. 2563 

 

 

5,000 บาท 

  

นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ก.พ. 2563 

 

- 
นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

ก.ย. 2563 

 

- 
นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

5. ระยะเวลาดําเนินการ    

8 กุมภาพันธ   2563 
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6. งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่ คําชี้แจง/รายการใช

งบประมาณ 

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย รวม 

บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ  

1 จัดนิทรรศการ  8 กลุม

สาระ 

- - 5,000 - - - - 5,000 

รวมทั้งหมด 5,000 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. โรงเรียนประถมศึกษา / มัธยมศกึษา ในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

3. นักเรียน   ครูและบุคลากรของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนที่เขารวม

กิจกรรมเปดบานวิชาการ 
การสอบถาม/สัมภาษณ แบบสอบถาม 

2. รอยละของผูเรียนที่เรียนรูโดยผาน

กระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวย

วิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

สรุปองคความรูและสามารถนําไปใช

ในสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

การสอบถาม/สัมภาษณ 

 

 

แบบสอบถาม 

 

 

3. รอยละของผูเรียนที่ไดฝกทักษะการ

แสดงออกนําเสนอผลงาน แสดงความ

คิดเห็น คิดเปน ทําเปน 

การสอบถาม/สัมภาษณ 

 

 

แบบสอบถาม 

 

 

4. รอยละของผูเรียนที่ไดเรียนรูโดย

เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู

และทักษะดานตาง ๆ 

การสอบถาม/สัมภาษณ 

 

 

แบบสอบถาม 
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9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมเปดบานวิชาการ 

2. ผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคดิไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย

สรุปองคความรูและสามารถนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

3. เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะการแสดงออกนําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน 

4. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตาง ๆ 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมเปดบานวิชาการ 

ที ่ รายการ หนวย  ราคา     

ตอหนวย 

รวม(บาท) 

1 กระดาษชารทสี 100 10 1,000 

2 ฟวเจอรบอรดพับ 3 บาน 100 20 2,000 

3 กระดาษฟรอยสีตางๆ 100 10 1,000 

4 กาว TOA ขนาด 32 ออนซ/ขวด 20 50 1,000 

5 ดายสีขาว 20 50 1,000 

รวม 5,000  บาท 
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กิจกรรมวิเคราะหผูเรียนรายบคุคล 

1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2542 ไดพัฒนาใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา

จักไทย พุทธศักราช 2540และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดใหจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา ความรูและ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแหงความเปนไทย ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งเปน

หนทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติใหไดผลนั้นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตองตอบสนองนโยบายการ

พัฒนากระบวนการที่ยั่งยืนและยังเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่เนนผลเชิง

ประจักษ  ดังนั้นกิจกรรมวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล จึงถือไดวาเปนการสนองตอบตอนโยบายที่ดีและ

เกิดผลโดยตรงกับนักเรียน 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหครูผูสอนวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลครบทุกรายวิชา 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเองกําหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคลองกับความ

สนใจและความถนัดเปนรายบุคคลอยางเปนรูปธรรม 

3. เพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล 

4. เพ่ือใหครูผูสอนใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผูเรียนในการจัดการเรียนการสอน 

5. เพ่ือใหครูผูสอนใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ   

1. ครูผูสอนรอยละ 85 ที่วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลครบทุกรายวิชา 

2. ผูเรียนรอยละ 85 มีสวนรวมในการวิเคราะหตนเองกําหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคลองกับ

ความสนใจและความถนัดเปนรายบุคคลอยางเปนรูปธรรม 

3. ครูรอยละ 85 ใชใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผูเรียนในการจัดการ

เรียนการสอน 

4. ผูเรียนรอยละ 85 มีสวนรวมในการวัดและประเมินผล 

5. ครูรอยละ 85 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง 

เชิงคุณภาพ  

1. ครูผูสอนรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหไปสนับสนุน  สงเสริม และแกไข

ปญหานักเรียน เปนรายบุคคล 

2. ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ 
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4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

ก.ย. 2562 

 

- 
นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน  

- กิจกรรมวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

โดยครูที่ปรึกษาและครูประจําวิชา 

 

 

พ.ย 62 และ พ.ค. 63 

 

 

- 

นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ครูผูสอนทุกคน 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ก.ย.2563 

 

- 
นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

ก.ย.2563 

 

- 

นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ครูผูสอนทุกคน 

5. ระยะเวลาดําเนินการ    

1 ตุลาคม 2562 –  -30 กันยายน 2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร    

- 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูท่ีเกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของครูผูสอนที่วิเคราะห

ผูเรียนเปนรายบุคคลครบทุกรายวิชา 
   การสอบถาม/สัมภาษณ 

แบบบันทึกการวิเคราะห

ผูเรียนเปนรายบุคคล 

2. รอยละของผูเรียนที่มีสวนรวมใน

การวิเคราะหตนเองกําหนดเนื้อหา

สาระกิจกรรมที่สอดคลองกับความ

สนใจและความถนัดเปนรายบุคคล

อยางเปนรูปธรรม 

   การสอบถาม/สัมภาษณ 

 

 

 

แบบบันทึกการวิเคราะห

ผูเรียนเปนรายบุคคล 

 

 



111 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

3. รอยละของผูเรียนที่มีสวนรวมใน

การวัดและประเมินผล 

   การสอบถาม/สัมภาษณ 

 

แบบบันทึกการวิเคราะห

ผูเรียนเปนรายบุคคล 

4.รอยละของครูผูสอนที่ใชเครื่องมือ

และวิ ธี กา รวั ดและประเ มินผลที่

เหมาะสมกับผูเรียนในการจัดการเรียน

การสอน 

   การสอบถาม/สัมภาษณ 

 

แบบบันทึกการวิเคราะห

ผูเรียนเปนรายบุคคล 

5.รอยละของครูผู สอนที่ ให ข อมูล

ยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนนําไปใช

พัฒนาตนเอง 

   การสอบถาม/สัมภาษณ 

 

แบบบันทึกการวิเคราะห

ผูเรียนเปนรายบุคคล 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ครูผูสอนวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลครบทุกรายวิชา 

2. ผูเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเองกําหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ

และความถนัดเปนรายบุคคลอยางเปนรูปธรรม 

3. ผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล 

4. ครูผูสอนใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผูเรียนในการจัดการเรียนการสอน 

5. ครูผูสอนใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง 
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กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู ม.1 และ ม.4 

1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2542 ไดพัฒนาใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา

จักไทย พุทธศักราช 2540และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดใหจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา ความรูและ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแหงความเปนไทย ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งเปน

หนทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติใหไดผลนั้นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตองตอบสนองนโยบายการ

พัฒนากระบวนการที่ยั่งยืนและยังเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่เนนผลเชิง

ประจักษ ดังนั้นการเตรียมความพรอมปรับฐานความรูของนักเรียน จึงถือไดวาเปนการสนองตอบตอนโยบายที่

ดีและเกิดผลโดยตรงกับนักเรียน  

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ใหมเขารวมกิจกรรมปรับพื้นฐานความรูปการศกึษาละ 1 ครั้ง 

2. เพ่ือใหผูเรียนนําความรูเดิมมาอธิบายเพ่ือสรุปเปนองคความรูความรูใหม ตามความคิดเห็นของ

ตนเองไดอยางสมเหตุสมผล 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ   

1. ผูเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอยละ 93 เขารวมกิจกรรมปรับพื้นฐานความรูปการศกึษาละ 1 ครั้ง 

2. ผูเรียนรอยละ 85 ของนําความรูเดิมมาอธิบายเพ่ือสรุปเปนความรูใหม องคความรูตามความ

คิดเห็นของตนเองไดอยางสมเหตุสมผล 

เชิงคุณภาพ  

1. ผูเรียนสามารถปรับความรูพื้นฐานในดานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับการเรียนในปการศกึษาใหม 

2. ผูเรียนรูจักใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

ก.ย. 2562  

- 

นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- กิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู ม.1 และ ม.4 

 

 

พ.ค. 2563 

 

 

- 

นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ครูผูสอนทุกคน 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ก.ย.2563 

 

- 

นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

ก.ย.2563 

 

- 

นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ครูผูสอนทุกคน 

5. ระยะเวลาดําเนินการ    

พฤษภาคม    2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร    

- 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. นักเรียน   ครูและบุคลากรของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

เขารวมกิจกรรมปรับพืน้ฐานความรูป

การศกึษาละ 1 ครั้ง 

   การสอบถาม/สัมภาษณ 
แบบบันทึกการวิเคราะหผูเรียน

เปนรายบุคคล 

2. รอยละของผูเรียนนําความรูเดิมมา

อธิบายเพ่ือสรุปเปนความรูใหม องค

ความรูตามความคิดเห็นของตนเองได

อยางสมเหตุสมผล 

   การสอบถาม/สัมภาษณ 

 

 

 

แบบบันทึกการวิเคราะหผูเรียน

เปนรายบุคคล 

 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใหผูเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ใหมเขารวมกิจกรรมปรับพื้นฐานความรูปการศกึษาละ 1 ครั้ง 

2. เพ่ือใหผูเรียนนําความรูเดิมมาอธิบายเพ่ือสรุปเปนองคความรูความรูใหม ตามความคิดเห็นของ

ตนเองไดอยางสมเหตุสมผล 
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ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

               (นางณฐักฤตา   ออปมปา) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูตรวจสอบโครงการ 

        (นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร) 

         หวัหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  
 

 

 

  ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

        (นายคมนสิทธิ์   กันทาสุวรรณ) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินงาน   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางจรรยา บุญหมั้น, นางเพ็ญนีย  ศรีคํา, นางสาวอัญษมา มูลศร ี

นางสาวกรณิการ ฟกแกว, นางสาวเฉลิมขวัญ รวมสุข, นายสุชาติ ยอดมงคล, 

นายวีระยุทธ ชมภูเทพ, นางกรรณิการ ปฐวี,นางณฐักฤตา ออปมปา, 

นางสาวอรพิมพ บัวเย็น,นางสาวศานิตา   เพ็ญกาสิทธิ ์

กลุมงานที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1 

สนองยุทธศาสตร สพม.36(พะเยา)  ขอที่ 1,2,3,5 

สนองยุทธศาสตร สพฐ.     ขอที่ 1,2,5 

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

     1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

     1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคาํนวณ 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

     3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

     4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

     1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

     1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

     2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

     3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

     4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

     3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

     3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมา

พัฒนาผูเรียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กลาววาการจัด

การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 

ภาษาไทยถือวาเปนภาษาประจําชาติไทยที่แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของความเปนไทยท่ีคนไทยทุกคน

ตองใหความสําคัญเพราะเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูในสาขาวิชาการตางๆ ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยาง

ยิ่งในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยใหไทยใหมีประสิทธิภาพ ปจจุบันรัฐบาลไดใหความสําคัญ

กับสาระการเรียนรูภาษาไทย และเนนใหทางโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผูเรียน 

เนื่องจากผลการทดสอบในระดับชาติของนักเรียนสวนใหญในระดับประเทศยังมีปญหาในเรื่องของการอานออก 

เขียนได และการคดิวิเคราะหทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนที่นาพอใจ   

กลุมสาระภาษาไทยเห็นความจําเปนดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือสงเสริมและสรางเจตคติใน

การเรียนวิชาภาษาไทย ทั้งดานการอาน   การเขียน  การฟง การดู การพูด  หลักภาษา วรรณคดีและ

วรรณกรรมใหกับผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน มีเจตคติที่ดี  เห็นความสําคัญของการเรียนภาษ

ไทยเพิ่มมากขึ้น  ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดทักษะตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พัฒนาและสงเสริมใหผูเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผาน

เกณฑการประเมินตามหลักสูตร และผานเกณฑการประเมินผลการทดสอบระดับชาติ  ดังนั้นกลุมสาระ

ภาษาไทยจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ีอยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยข้ึนดังกลาว 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสูงข้ึน 

2. เพ่ือใหผลการทดสอบระดับชาติ (O –NET) รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 สูงข้ึน 

3.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ   

1. ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติรายวิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 

2. ผูเรียนรอยละ 94 มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใน

ระดับดีข้ึนไป 

3. ผูเรียนรอยละ 80 มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใน

ระดับดีข้ึนไป 

4. ผูเรียนรอยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในระดับดีขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ  

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

2. ผูเรียนมีมีผลการทดสอบระดับชาติรายวิชาภาษาไทยสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 
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4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.นําเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ

 

กันยายน 62 

 

กันยายน 62 

 

- 

นางจรรยา บุญหมั้น 

นายวิทวัส บุญเทพ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

- ผลิตสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

- จัดสอนซอมเสริมในรายวิชาของกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทยใหกับนักเรียน 

 

 

ธันวาคม 2562 

พฤษภาคม 2562 

พ.ย.62 – ก.พ. 63 

และ พ.ค. – ก.ย. 63 

 

 

4,000 

นางจรรยา บุญหมั้น 

นายวิทวัส บุญเทพ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 

กันยายน 2563 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 นางจรรยา บุญหม้ัน 

นายวิทวัส บุญเทพ 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการใช

งบประมาณ 

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 
รวม 

บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ  

1 พัฒนากลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย 

- - - 4,000 - - - 4,000 

รวมทั้งหมด 4,000 
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7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

 1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

 2. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนมีผลการ

ทดสอบระดับชาติรายวิชา

ภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 

ตรวจเอกสาร แบบรายงานผลการทดสอบ

ระดับชาติ 

1. รอยละของผูเรียน  มีผลการ

ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใน

ระดับดีข้ึนไป 

ตรวจเอกสาร ปพ.5 

2. รอยละของ ผูเรียน มผีลการ

ประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใน

ระดับดีขึ้นไป 

ตรวจเอกสาร ปพ.5 

3. รอยละของผูเรียน มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยในระดับดีขึ้นไป ตรวจเอกสาร ปพ.5 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสูงข้ึน 

2. ผลการทดสอบระดับชาติ (O –NET) รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 สูงข้ึน 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1 พจนานุกรม 28เลม 100 2,800 

2 ชุดเกมคําคมมาตรฐาน        2  ชุด 600 1,200 

รวม 4,000 
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กจิกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2542 ไดพัฒนาใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งกําหนดใหจัดการศึกษาตามหลักสูตร

ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม

ละวัฒนธรรมแหงความเปนคนไทยในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

วิชาสังคมศึกษาถือวาเปนวิชาที่สอนคนไทยใหตระหนักในเรื่องที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาท่ีของตนเอง

ในการดํารงตนอยูในสังคม ที่เต็มไปดวยความแตกตางและหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้นจึงมีความจําเปน

อยางยิ่งในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาใหไทยใหมีประสิทธิภาพ ปจจุบันรัฐบาลไดให

ความสําคัญกับสาระการเรียนรูสังคมศึกษา และเนนใหทางโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลอง

กับผูเรียน เนื่องจากผลการทดสอบในระดับชาติของนักเรียนสวนใหญในระดับประเทศยังมีปญหาในเรื่องของ

การคดิวิเคราะห คิดสังเคราะหทําใหผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนที่นาพอใจ   

กลุมสาระสังคมศึกษาเห็นความจําเปนดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสงเสริมและสรางเจตคติในการเรียนวิชา

สังคมศึกษา ทั้งวิชาศาสนา วิชาหนาที่พลเมือง วิชาเศรษฐศาสตร วิชาภูมิศาสตรและวิชาประวัติศาสตรใหกับผูเรียน เพ่ือให

ผูเรียนเกิดความกระตือรือรน มีเจตคติที่ดี  เห็นความสําคัญของการเรียนสังคมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ใชวิชาสังคมศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ เกิดทักษะตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาและสงเสริมใหผูเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค   

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการประเมินตามหลักสูตรและผานเกณฑการประเมินผลการทดสอบระดับชาติ  

ดังนั้นกลุมสาระสังคมศึกษาจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ีอยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศกึษาข้ึนดังกลาว 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงข้ึน 

2. เพ่ือใหผลการทดสอบระดับชาติ (O –NET) รายวิชาสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้น ม.6 สูงขึ้น 

3.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ   

1. ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นรอยละ 3 

2. ผูเรียนรอยละ 94 มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรมในระดับดีข้ึนไป 

3. ผูเรียนรอยละ 80 มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรมในระดับดีข้ึนไป 

4. ผูเรียนรอยละ 50 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ในระดับดีข้ึนไป 

เชิงคุณภาพ  

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงข้ึนเมื่อเทียบ

กับปที่ผานมา 

2. ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาตริายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 
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4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.นําเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ

 

กันยายน 62 

 

กันยายน 62 

 

- 
คณะครูกลุมสาระ

สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

- ผลิตสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

- จัดสอนซอมเสริมในรายวิชาของกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

ธันวาคม 2562 

พฤษภาคม 2562 

พ.ย.62 – ก.พ. 63 

และ พ.ค. – ก.ย. 63 

 

 

4,000 
คณะครูกลุมสาระ

สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 

กันยายน 2563 

 คณะครูกลุมสาระ

สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 คณะครูกลุมสาระ

สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – กันยายน พ.ศ. 2563 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ท่ีดินฯ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ    4,000    4,000 

รวม 4,000 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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8. ระดับความสําเร็จ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนมีผลการทดสอบ

ระดับชาติรายวชิาสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 

ตรวจเอกสาร แบบรายงานผลการทดสอบ

ระดับชาติ 

2. รอยละของผูเรียน  มีผลการประเมิน

คุณลักษณะที่พึงประสงคกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมในระดับดีข้ึนไป 

ตรวจเอกสาร ปพ.5 

3. รอยละของ ผูเรียน มผีลการประเมิน

การอาน คิดวิเคราะห เขียนกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมในระดับดีข้ึนไป 

ตรวจเอกสาร ปพ.5 

4. รอยละของผูเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรมในระดับดีข้ึนไป ตรวจเอกสาร ปพ.5 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงข้ึน 

2. ผลการทดสอบระดับชาติ (O –NET) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้น ม.6 

สูงข้ึน 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ รายการพัสด ุ หนวย ตอหนวย รวม 

1 กระดาษ  ปก  ดับเบิล เอ  A  4 5  รีม 150 750 

2 แฟมหวงสันกวาง 3 นิ้ว A 4 / ตราชาง 10  อัน 150 1,500 

3 แมกเย็บกระดาษ ตราชางขนาด 10 mm 4  อัน 75 300 

4 กระดาษกาวตราชาง 5  อัน 80 400 

5 คลิปหนีบกระดาษขนาด 17.5 mm 4 กลอง 75 300 

6 กระดาษ A4 10 รีม 75 750 

รวม 4,000 
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กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด  4  แนวการจัดการศึกษา มาตรา22กลาวไววา  การ

จัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด  

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  สภาพ

ปจจุบันถือไดวาภาษาตางประเทศมีความจําเปนและสําคัญตอการดํารงชีวิตประจําวันของทุกคนเปนอยางยิ่ง 

โดยเฉพาะปจจุบันภาษาอังกฤษยังคงเปนภาษาสากลท่ีผูคนใชในการสื่อสารอยางเปนทางการมากที่สุดภาษา

หนึ่งในทุกสังคมทุกวงการ ไมวาจะเปนดานวิชาการ ความบันเทิง ดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 

 ภาษาอังกฤษเปนวิชาพ้ืนฐานสําคัญที่เรียนทุกคนตองเรียนรู เปนภาษาที่เสริมสรางพ้ืนฐานความเปนมนุษย

และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค โดยการเรียนภาษาอังกฤษไมไดเรียนเพ่ือความรูเก่ียวกับ

ภาษาเทานั้น แตเพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูดวยตัวเองเสริมสราง ความเขาใจอันดี

ระหวางกัน ถายทอดวัฒนธรรมที่ดีงามแกกันเพ่ือนํามาซึ่งการรวมกันอยางสันติของสังคมตอไป 

 กลุมสาระฯภาษาตางประเทศจึงไดจัดทําโครงการพัฒนากลุมสาระฯภาษาตางประเทศเพื่อพัฒนา

ความรูความสามารถและทักษะดานภาษาใหกับนักเรียน ใหมีความพรอมสําหรับการเรียนในระดับการศึกษาที่

สูงข้ึน ชวยยกผลสัมฤทธิ์ทั้งทางดานการเรียน อีกทั้งนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถดวย

ตนเอง เพ่ือที่จะกาวเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน ตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศสูงขึ้น 

2. เพ่ือใหผลการทดสอบระดับชาติ (O –NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 สูงขึ้น 

3.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ   

1. ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 

2. ผูเรียนรอยละ 94 มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศในระดับดีขึ้นไป 

3. ผูเรียนรอยละ 80 มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศในระดับดีขึ้นไป 

4. ผูเรียนรอยละ 50 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในระดับดีขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ  

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศข้ึนเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

2. ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาตริายวิชาภาษาอังกฤษขึ้นเม่ือเทียบกับปที่ผานมา 
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4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.นําเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ

 

กันยายน 62 

 

กันยายน 62 

 

- ครูผูสอนกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

- ผลิตสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

- จัดสอนซอมเสริมในรายวิชาของกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศใหกับนักเรียน 

 

 

ธันวาคม 2562 

พฤษภาคม 2562 

พ.ย.62 – ก.พ. 63 

และ พ.ค. – ก.ย. 63 

 

 

4,000 ครูผูสอนกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 

กันยายน 2563 

 
ครูผูสอนกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 
ครูผูสอนกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

 อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 วัสดุอุปกรณ    4,000    4,000 

รวม 4,000 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูท่ีเกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนมีผลการทดสอบ

ระดับชาติรายวชิาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

ตรวจเอกสาร แบบรายงานผลการทดสอบ

ระดับชาติ 

2. รอยละของผูเรียน  มีผลการ

ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศใน

ระดับดีข้ึนไป 

ตรวจเอกสาร ปพ.5 

3. รอยละของ ผูเรียน มผีลการประเมิน

การอาน คิดวิเคราะห เขียนกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศในระดับ

ดีขึ้นไป 

ตรวจเอกสาร ปพ.5 

4. รอยละของผูเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศในระดับดีขึ้นไป ตรวจเอกสาร ปพ.5 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศสูงข้ึน 

2. ผลการทดสอบระดับชาติ (O –NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 สูงข้ึน 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ที ่ รายการพสัด ุ หนวย ตอหนวย รวม 

1 กระดาษบรูฟ  20 5 100 

2 เทปเยื่อกาว 2 หนา 12 มม.x10 หลา 12 25 300 

3 กระดาษการดขาว 180  4 100 400 

4 กระดาษถายเอกสาร A4  15 130 1,590 

5 สีไมคอลลีน24 แทง  4 150 600 

6 กระดาษวาดเขียน กระดาษ 100 ปอนด ขนาด A4  23 10 230 

7 ไมโครโฟนสาย 1 420 420 

รวม 4,000 
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กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

1.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561)  ซึ่ง

เนนในการยกระดับคุณภาพผูเรียนใหเต็มศักยภาพ กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับตามหลักสู ตรและส ง เสริมความสามารถดาน เทคโน โลยี เ พ่ือ เปน เครื่อ งมือในการเรี ยนรู 

คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (กนป.) ไดกําหนดเปาหมายใหผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ 50 และจุดเนนที่ 3 ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 3 

ซึ่งจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2557  ของกลุมสาระวิทยาศาสตร โรงเรียนขุนควร

วิทยาคม  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีระดับ

คะแนนเพ่ิมขึ้นในระดับโรงเรียนและระดับประเทศ  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิชาวิทยาศาสตรของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  มีระดับคะแนนเพ่ิมขึ้นในระดับโรงเรียนแตยังต่ํากวาระดับประเทศ  และยังไม

บรรลุเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงไดดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของกลุมสาระวิทยาศาสตรอยางตอเนื่อง เพ่ือการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่ตองการได   

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสูงข้ึน 

2. เพ่ือใหผูเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O –NET) รายวิชาวิทยาศาสตร 

สูงขึ้น 

3.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ   

1. ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติรายวิชาวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้นรอยละ 3 

2. ผูเรียนรอยละ 94 มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใน

ระดับดีข้ึนไป 

3. ผูเรียนรอยละ 80 มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ในระดับดีขึ้นไป 

4. ผูเรียนรอยละ 50 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับดีข้ึนไป 

เชิงคุณภาพ  

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

2. ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาตริายวิชาวิทยาศาสตรข้ึนเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 
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4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.นําเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ

 

กันยายน 62 

 

กันยายน 62 

 

- ครูผูสอนกลุมสาระ

วิทยาศาสตร 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

- ผลิตสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

- จัดสอนซอมเสริมในรายวิชาของกลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน 

 

 

ธันวาคม 2562 

พฤษภาคม 2562 

พ.ย.62 – ก.พ. 63 

และ พ.ค. – ก.ย. 63 

 

 

4,000 ครูผูสอนกลุมสาระ

วิทยาศาสตร 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 

กันยายน 2563 

 
ครูผูสอนกลุมสาระ

วิทยาศาสตร 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 
ครูผูสอนกลุมสาระ

วิทยาศาสตร 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

 อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 วัสดุอุปกรณ    4,000    4,000 

รวม 4,000 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
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8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนมีผลการทดสอบ

ระดับชาติรายวชิาวิทยาศาสตรเพิ่มข้ึน 

ตรวจเอกสาร แบบรายงานผลการทดสอบ

ระดับชาติ 

2. รอยละของผูเรียน  มีผลการ

ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับดี

ขึ้นไป 

ตรวจเอกสาร ปพ.5 

3. รอยละของ ผูเรียน มผีลการประเมิน

การอาน คิดวิเคราะห เขียนกลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับดีข้ึนไป 

ตรวจเอกสาร ปพ.5 

4. รอยละของผูเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ในระดับดีข้ึนไป ตรวจเอกสาร ปพ.5 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสูงข้ึน 

2. ผลการทดสอบระดับชาติ (O –NET) รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ม ีสูงข้ึน 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1 วัสดุอุปกรณทดลองหองวิทยาศาสตร 1 4,000 4000 

รวม 4,0000 
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กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

1.หลักการและเหตุผล 

 การปฏิรูปการศึกษาที่สําคัญยิ่งที่มีผลตอการพัฒนาคนใหเปนคนเกงคนดีไดนั้นหัวใจของการปฏิรูป

การศึกษาจะตองปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรูเปนอันดับแรกโดยครูอาจารยจะตองเลิกการ

เรียนการสอนที่ยึดครูเปนศูนยกลางเปลี่ยนเปนยึดผูเรียนเปนศูนยกลางหรือเนนผูเรียนเปนสําคัญ  แตใน

ปจจุบันการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูจะสอนโดยใชวิธีการบรรยายเปนสวนใหญ ทําใหเด็กเกิดความเบื่อ

หนายและไมใหความสนใจกับการเรียนเทาที่ควร ทําใหผลการเรียนตกต่ําและการสอนก็ไมมีประสิทธิภาพ 

 กลุมสาระคณิตศาสตรไดเห็นถึงความสําคัญของการจัดการเรียนที่หลากหลาย จึงไดมีการจัดโครงการ

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่มุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ บูรณาการ

รูปแบบและเทคนิคตางๆในการจัดการเรียนรู การผลิตสื่อ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือพัฒนา

นักเรียนอยางจริงจัง และ เพ่ือยกระดับคุณภาพของครู และนักเรียนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึน 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสูงข้ึน 

2. เพ่ือใหผลการทดสอบระดับชาติ (O –NET) รายวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 สูงข้ึน 

3.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ   

1. ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติรายวิชาคณติศาสตรเพ่ิมขึ้นรอยละ 3 

2. ผูเรียนรอยละ 94 มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตรใน

ระดับดีข้ึนไป 

3. ผูเรียนรอยละ 80 มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ในระดับดีขึ้นไป 

4. ผูเรียนรอยละ 50 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับดีข้ึนไป 

เชิงคุณภาพ  

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

2. ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติรายวิชาคณติศาสตรขึ้นเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.นําเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ

 

กันยายน 62 

 

กันยายน 62 

 

- 
ครูผูสอนกลุมสาระ

การเรียนรู

คณิตศาสตร 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

 

 

ธันวาคม 2562 

 

 

4,000 

ครูผูสอนกลุมสาระ

การเรียนรู

คณิตศาสตร 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

- จัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู 

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์จากการ

ทดสอบระดับชาติ ชั้น ม.3 และ ม.6 

- กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอนและ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

-กิจกรรมสงเสริมการแขงขันดานวิชาการ

ของผูเรียน 

- กิจกรรมสงเสริมการจัดทําผลงานวิชาการ 

- กิจกรรมนิเทศ ติดตามประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอนและการใชหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 

กันยายน 2563 

 ครูผูสอนกลุมสาระ

การเรียนรู

คณิตศาสตร 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 ครูผูสอนกลุมสาระ

การเรียนรู

คณิตศาสตร 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

 อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ    4,000    4,000 

รวม 4,000 
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7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

3. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

4. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนมีผลการทดสอบ

ระดับชาติรายวชิาคณติศาสตรเพ่ิมขึ้น 

ตรวจเอกสาร แบบรายงานผลการทดสอบ

ระดับชาติ 

2. รอยละของผูเรียน  มีผลการประเมิน

คุณลักษณะที่พึงประสงคกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตรในระดับดีขึน้ไป 

ตรวจเอกสาร ปพ.5 

3. รอยละของ ผูเรียน มีผลการ

ประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใน

ระดับดีข้ึนไป 

ตรวจเอกสาร ปพ.5 

4. รอยละของผูเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ในระดับดีข้ึนไป ตรวจเอกสาร ปพ.5 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสูงข้ึน 

2. ผลการทดสอบระดับชาติ (O –NET) รายวิชาคณติศาสตรระดับชั้น ม.3 และ ม.6 สูงขึ้น 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ที ่ รายการ หนวย ราคาตอหนวย รวม 

1 กระดาษถายเอกสาร A4 4 625 2,500 

2 ปากกาไวทบอรดแบบเติม 13 20 260 

3 กระดาษสีตกแตง 30 5 150 

4 กาวลาเท็ค (16 ออนซ) 2 80 160 

5 ฟวเจอรบอรด 65*122 ซม. 5 75 375 

6 หมึกเติมปากกา 4 90 360 

7 กระดาษขาวเทา 10 12 120 

8 กาวสองหนา 3 25 75 

รวม 4,000 
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กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 

1.  หลักการและเหตุผล   

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด  4  แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กลาวไววา  

การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคัญ

ที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม การจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะมีการจัดการเรียนการ

สอนอยางหลากหลายมุงเนนใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง มีการแขงขันทักษะกระบวนการ

ทางดาน  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และการแสดงผลงานของนักเรียน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางดานศิลปะ

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

ดังนั้นกลุมสาระศิลปะไดตระหนักถึงเรื่องดังกลาวเปนอยางยิ่งจึงไดจัดทําโครงการดังกลาวขึ้นเพื่อ

สนองตอบนโยบายทางการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูทางดาน  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และประการท่ีสําคัญเพ่ือให

ผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.  วัตถุประสงค   

1. เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะสูงข้ึน 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับศิลปะดนตรีและนาฏศิลป มีทักษะในการดํารงชีวิตมั่นใจใจ

ตนเองและกลาแสดงออก มีความเปนไทยมีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและทองถิ่น 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 94 มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคกลุมสาระการเรียนรูศิลปะในระดับดี

ขึ้นไป 

2. ผูเรียนรอยละ 80 มผีลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะใน

ระดับดีข้ึนไป 

3. ผูเรียนรอยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะในระดับดีขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ  

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

2. ผูเรียนมคีวามภาคภูมิใจในผลงานทางดาน  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปและกลาแสดงออกอยาง

เหมาะสม 

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.นําเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ

 

 

กันยายน 62 

 

กันยายน 62 

- นายสุชาติ ยอดมงคล 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดซื้ออุปกรณของเครื่องดนตร ี

- จัดสอนซอมเสริมในรายวิชาของกลุมสาระ

การเรียนรูศิลปะใหกับนักเรียน 

- ฝกซอมวงดนตรีของโรงเรียน 

 

 

ธันวาคม 2562 

พ.ย.62 – ก.พ. 63 

และ พ.ค. – ก.ย. 63 

 

 

4,000 

นายสุชาติ ยอดมงคล 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 

กันยายน 2563 

 นายสุชาติ ยอดมงคล 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 นายสุชาติ ยอดมงคล 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อ่ืน ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ท่ีดินฯ 

1. จัดซื้ออุปกรณตาง ๆ

ของเครื่องดนตรี 

   4,000    4,000 

รวม 4,000 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. ครูและบุคลากรโรงเรียน 
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8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียน  มีผลการประเมิน

คุณลักษณะที่พึงประสงคกลุมสาระการ

เรียนรูศิลปะในระดับดีข้ึนไป 

ตรวจเอกสาร ปพ.5 

2. รอยละของ ผูเรียน มผีลการประเมินการ

อาน คิดวิเคราะห เขียนกลุมสาระการ

เรียนรูศิลปะในระดับดีขึ้นไป 

ตรวจเอกสาร ปพ.5 

3. รอยละของผูเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะในระดับดี

ขึ้นไป ตรวจเอกสาร ปพ.5 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะสูงข้ึน 

2. ผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับศิลปะดนตรีและนาฏศิลป มีทักษะในการดํารงชีวิตมั่นใจใจตนเอง

และกลาแสดงออก มีความเปนไทยมีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและทองถิ่น 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1 ไมตีกลองชุด 2B  1 300 300 

2 สายกีตารไฟฟา cusToM 1 240 240 

3 สายกีตาร CuSTomสาย 1 5 30 150 

4 สายกีตาร CUstoMสาย 2 5 35 175 

5 สายกีตารCUSTOM สาย 3 5 40 200 

6 หัวแจ็ค 10 50 500 

7 แฟมสะสมงาน 12 70 840 

8 ใสแฟม 12 25 300 

9 สายรัดลิ้นแซ็กเทนเนอร 2 350 700 

10 แผนการดคีบอรด KOK 1 300 300 

11 ยางรองฟนแซ็กโซโฟน 1 295 295 

รวม 4,000 
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กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา 

1.  หลักการและเหตุผล   

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ 

มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง รางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได 

อยางมีความสุข 

 สุขศึกษาและพลศึกษาเปนการศึกษาดานสุขภาพท่ีมีเปาหมายเพื่อการดํารงสุขภาพการสรางเสริม

สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืน การจัดกิจกรรมเปนผลจากการ

เรียนรูของผูเรียน ที่นํามาใชในสถานการณจริง เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณตรง ไดนําความรูและทักษะจาก

การเรียนรูมาบูรณาการเชื่อมโยงในชีวิตจริง ฝกการทํางานเปนกลุม การจัดการ การแกปญหา ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค กอใหเกิดคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการดํารงชีวิต ที่ดีมีคุณภาพ  ดวยเหตุนี้ กลุมสาระสุข

ศึกษาและพลศึกษา จึงเสนอโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือรองรับและเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมี

ประสิทธผิล 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษาสูงข้ึน 

2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลจากสารเสพติด มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

3.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ   

1. ผูเรียนรอยละ 94 มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พล

ศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

2. ผูเรียนรอยละ 80 มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พล

ศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

3. ผูเรียนรอยละ 50 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษาในระดับดีข้ึนไป 

เชิงคุณภาพ  

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษาขึ้นเม่ือเทียบกับปที่ผานมา 

2. ผูเรียนมมีีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองตามความถนัด ความสนใจ ตามศกัยภาพของแต

ละคน 

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.นําเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ

 

กันยายน 62 

 

กันยายน 62 

 

- 
ครูผูสอนกลุมสาระ

การเรียนรูสุขศึกษา 

พลศึกษา 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

- จัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู 

- จัดสอนซอมเสริมในกลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษา พลศึกษา 

- ฝกซอมนักกีฬาเพ่ือเขาแขงขันในรายการ

ตางๆ 

 

 

ธันวาคม 2562 

พ.ย.62 และ พ.ค. 63 

 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 

 

 

4,000 

ครูผูสอนกลุมสาระ

การเรียนรูสุขศึกษา 

พลศึกษา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 

กันยายน 2563 

 ครูผูสอนกลุมสาระ

การเรียนรูสุขศึกษา 

พลศึกษา 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 ครูผูสอนกลุมสาระ

การเรียนรูสุขศึกษา 

พลศึกษา 

5.ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม พ.ศ. 2562– กันยายน พ.ศ. 2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

ที ่

คําชี้แจง/รายการใช

งบประมาณ 

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ - - - 4,000 - - - 4,000 

รวม 4,000 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคมตําบลขุนควร  

2. ครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา 

 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียน  มีผลการประเมิน

คุณลักษณะที่พึงประสงคกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตรในระดับดีขึน้ไป 

ตรวจเอกสาร ปพ.5 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

2. รอยละของ ผูเรียน มีผลการ

ประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใน

ระดับดีข้ึนไป 

ตรวจเอกสาร ปพ.5 

3. รอยละของผูเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ในระดับดีข้ึนไป ตรวจเอกสาร ปพ.5 

 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา 

ที ่ รายการพัสด ุ หนวย ตอหนวย รวม 

1 วัสดุอุปกรณกีฬา - - 4,000 

รวม 4,000 
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กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

1.  หลักการและเหตุผล   

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด  4  แนวการจัดการศึกษา มาตรา22กลาวไววา  

การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคัญ

ที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ   

การจัดการศึกษาของโรงเรียน  ในบริบทของการปฏิรูปการศึกษานั้น  นอกจากการเรียนการสอนหลักสูตร  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการศึกษาตาง ๆ แลว  มักจะถามถึงคุณภาพและมาตรฐานในโรงเรียนซึ่งตัวบงชี้หรือ

สิ่งท่ีสามารถอธิบายและงายตอการทําความเขาใจก็คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแตละสาระการ

เรียนรู  ซึ่งจะสะทอนถึงความสามารถของนักเรียน  และคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ชัดเจน 

โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการงานงานอาชีพและตองการใหผูเรียนมีความสามารถ

ในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมศักยภาพของผูเรียนใหสูงขึ้น สามารถดํารงชีวิตอยูกับผูอื่นอยางมี

ความสุข บนพื้นฐานของความเปนไทยและความเปนสากล   รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือ

ศึกษาตอตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแตละบุคคลในการจัดการเรียนการสอนยุคปจจุบัน 

ที่มีการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูผูสอนจําเปนท่ีจะตองพัฒนากระบวนการสอน สื่อตางๆ รวมถึง

วิธีการเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและเกิดประโยชนแกผูเรียน จึงไดจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนดานคอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึนตอไป 

2.  วัตถุประสงค   

1. เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสารการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยสีูงข้ึน 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีทักษะการทํางาน ไดรับประสบการณตรง เรียนรูการทํางานเปนทีม 

และสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 94 มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคกลุมสารการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยใีนระดับดีข้ึนไป 

2. ผูเรียนรอยละ 80 มผีลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียนกลุมสารการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยใีนระดับดีขึ้นไป 

3. ผูเรียนรอยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีข้ึนไป 

เชิงคุณภาพ  

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสารการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยสีูงข้ึนเมื่อเทียบ

กับปที่ผานมา 

2. ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติให ทําได คิดเปน ทําเปน และนําความรู 

ประสบการณไปเปนแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได  
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4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.นําเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ

 

กันยายน 62 

 

กันยายน 62 

 

- 

นางกรรณิการ ปฐว ี

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

- ผลิตสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

- จัดสอนซอมเสริมในรายวิชาของกลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ใหกับนักเรียน 

 

 

ธันวาคม 2562 

พฤษภาคม 2562 

พ.ย.62 – ก.พ. 63 

และ พ.ค. – ก.ย. 63 

 

 

4,000 

นางกรรณิการ ปฐว ี

นายทรุงวุฒิ ลับแล 

นายมณฑล คําวังจันทร 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 

กันยายน 2563 

 นางกรรณิการ ปฐวี 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 นางกรรณิการ ปฐวี 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อ่ืน ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ท่ีดินฯ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ    3,000    3,000 

2. คาจางไถแปลง 1000       1,000 

รวม 4,000 
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7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. ครกูลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียน  มีผลการประเมิน

คุณลักษณะที่พึงประสงคกลุมสารการ

เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยใีน

ระดับดีข้ึนไป 

ตรวจเอกสาร ปพ.5 

2. รอยละของ ผูเรียน มผีลการประเมินการ

อาน คิดวิเคราะห เขียนในกลุมสารการ

เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดับ

ดีขึ้นไป 

ตรวจเอกสาร ปพ.5 

3. รอยละของผูเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสารการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยใีนระดับดีขึ้นไป ตรวจเอกสาร ปพ.5 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยสีูงข้ึน 

2. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีทักษะการทํางาน ไดรับประสบการณตรง เรียนรูการทํางานเปนทีม และ

สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

 

  



140 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที ่ รายการพัสด ุ หนวย ตอหนวย รวม 

1 คาจางไถแปลง 1 1000 1000 

2 อุปกรณคอมพิวเตอรและตอพวง - 1080 1080 

3 หมึกพิมพ 4 100 400 

4 กระดาษ A4 double A 4 125 500 

5 กระดาษการดขาว 3 55 165 

6 กรรไกร 5 นิ้ว 1 25 25 

7 กระดาษการดส(ีสีฟา) 1 85 85 

8 กาวผาสันปก สีน้ําเงิน 1 ½” 2 40 80 

9 กาวสองหนาแบบบาง ½” 2 25 50 

10 กาวสองหนาแบบบาง ¾” 1 35 35 

11 ลวดเสียบ 3 10 30 

12 ประแจชุด 1 300 300 

13 เทปมัดสายไฟดํา 5 30 150 

14 กระดาษ Photo 1 100 100 

รวม 4,000 
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กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม. 3, ม.6 

1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2542 ไดพัฒนาใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา

จักไทย พุทธศักราช 2540และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดใหจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา ความรูและ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแหงความเปนไทย ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งเปน

หนทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติใหไดผลนั้นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตองตอบสนองนโยบายการ

พัฒนากระบวนการที่ยั่งยืนและยังเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่เนนผลเชิง

ประจักษ ดังนั้นกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 และ ม.6 จึงถือไดวาเปนการสนองตอบตอนโยบายที่ดี

และเกิดผลโดยตรงกับนักเรียน  

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนชั้นม. 3 และ ม.6  มีผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับป

การศกึษาที่ผานมา 

2. สงเสริมใหครูผูสอนสรางแบบทดสอบวัดผลประเมินผลนักเรียนตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดของกลุม

สาระการเรียนรู 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

1. ผูเรียนชั้น ม. 3 และ ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ระดับชาต ิ(O-NET) เพ่ิมข้ึน อยางนอยระดับชั้นละ 3 รายวิชา  

2. ครูผูสอนรอยละ 70 สรางแบบทดสอบวัดผลประเมินผลนักเรียนตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดของ

กลุมสาระการเรียนรู 

เชิงคุณภาพ  

1. ผูเรียนชั้น ม. 3 และ ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมขึ้น เม่ือเทียบกับป

การศึกษาที่ผานมา 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.นําเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ

 

กันยายน 62 

 

กันยายน 62 

 

- 

นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- ติวแนวขอสอบ O –NET ม.3  และ ม.6 

 

 

พ.ย.62 –ก.พ. 63 

 

 

25,000 

นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

กุมภาพันธ 2563 

กุมภาพันธ 2563 

 นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

5. ระยะเวลาดําเนินการ    

พฤศจิกายน 2562  -   กุมภาพันธ   2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่ คําชี้แจง/รายการใช

งบประมาณ 

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย รวม 

บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ  

1 ติวแนวขอสอบ 

O –NET 

ม.3  และ ม.6 

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

รวมทั้งหมด 25,000 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. นักเรียน   ครูและบุคลากรของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. ผูเรียนชั้น ม. 3 และ ม.6 มี

ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมขึ้น  

การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ 

ม.3 และ ม.6 

แบบรายงานผลการทดสอบ

ระดับชาติ 

2. รอยละของครูผูสอนสราง

แบบทดสอบวัดผลประเมินผลนักเรียน

ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดของกลุม

สาระการเรียนรู 

ประเมินแบบทดสอบ แบบประเมินแบบทดสอบ 
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9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนชั้นม. 3 และ ม.6  มีผลสัมฤทธิ์ระดับชาต ิ(O-NET) เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา 

2. ครูผูสอนสรางแบบทดสอบวัดผลประเมินผลนักเรียนตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรู 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 และ ม.6 

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1 คาถายเอกสารแนวขอสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 

ใน 5 กลุมสาระหลัก 

- - 25,000 

รวม 25,000 
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กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน 

1.  หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เปนกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรูและ

พัฒนาการดานตาง ๆ  ของ ผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดของหลักสูตร นําผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน

รูและใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาตองมีกระบวนการจัดการที่เปนระบบเพื่อใหการดําเนินการ

วัดและประเมินผลการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพราะฉะนั้นงานทะเบียนจึงจําเปนตองรวดเร็ว

ถูกตองและแมนยํา  เนื่องจากเปนเอกสารหลักฐานทางราชการที่จําเปนอยางยิ่งจึงตองเนนความถูกตอง  อีกทั้งงาน

ทะเบียนยังรับผิดชอบการจัดทําผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่ง

ตองใชในการออกเอกสารรับรองผลการเรียนใหกับนักเรียน   เพ่ือใหการทํางานของงานทะเบียนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  จึงมีกิจกรรมพัฒนางานทะเบียนขึ้นเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตาง  ๆใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหครูและผูเรียนรวมทั้งบุคลากรภายนอกที่เขามาติดตองานทะเบียนไดรับความสะดวกในการ

ติดตอขอมูล 

2. เพ่ือใหงานทะเบียนมีการวางแผนบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกตอง ครบถวน 

ทันสมัย นําไปประยุกตใชได และดําเนินการอยางเปนระบบ 

3.  เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. ครูและผูเรียนรวมทั้งบุคลากรภายนอกที่เขามาติดตองานทะเบียนรอยละ 97 ไดรับความสะดวก

ในการติดตอขอมูลงานทะเบียน 

2. งานทะเบียนมีการวางแผนบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย 

นําไปประยุกตใชได และดําเนินการอยางเปนระบบรอยละ 85 

 เชิงคุณภาพ 

1. ครูและผูเรียนรวมทั้งบุคลากรภายนอกที่เขามาติดตองานทะเบียนไดรับความสะดวกในการติดตอ

ขอมูลงานทะเบียน 

2. งานทะเบียนมีการวางแผนบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย 

นําไปประยุกตใชได และดําเนินการอยางเปนระบบ 

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.นําเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ

 

 

กันยายน 62 

 

กันยายน 62 

 

- 

นางสาวอรพิมพ 

บัวเย็น 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดทําเอกสารงานทะเบียน 

- รับสมัครนักเรียน 

- ตรวจเช็ดซอมคอมพิวเตอรงานทะเบียน 

- การจัดทํารายงานผลการเรียน 

- สงแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา 

 

1 พ.ย. 62 –  30 ก.ย. 63 

 

 

 

 

4,000 

นางสาวอรพิมพ 

บัวเย็น 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

1-  30 ก.ย. 63 

 นางสาวอรพิมพ 

บัวเย็น 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

20 – 30 ก.ย. 63 

 นางสาวอรพิมพ 

บัวเย็น 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม 2562 - 30  กันยายน 2563 

6.งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

 

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1. การจัดทํารายงานผล

การเรียน 

   3,000    3,000 

2. พัฒนางานทะเบียนจัดทํา

เอกสารงานทะเบียน 

   1,00 0    1,00 0 

รวม 4,000 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. ครูผูสอนทุกคน 

3. บุคคลภายนอกที่มาติดตอเกี่ยวกับเอกสาร ขอมูลตางๆ 
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4. นักเรียน 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1.  รอยละของครูและผูเรียนรวมทั้ง

บุคลากรภายนอกที่เขามาติดตองาน

ทะเบียนไดรับความสะดวกในการ

ติดตอขอมูลงานทะเบียน 

ประเมินความพึงพอใจ 

เก็บจากสถิติผูมาขอรับบริการ 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

2. งานทะเบียนมีการวางแผนบริหาร

จัดการขอมูลสารสนเทศที่มีความถูกตอง 

ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได 

และดําเนินการอยางเปนระบบ 

ประเมินความพึงพอใจ 

เก็บจากสถิติผูมาขอรับบริการ 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ครูและผูเรียนรวมทั้งบุคลากรภายนอกที่เขามาติดตองานทะเบียนไดรับความสะดวกในการติดตอ

ขอมูลงานทะเบียน 

2. งานทะเบียนไดรับการพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน 

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1 คลิปดํา  1 115 115 

2 แฟมสันกวาง A4 สัน 3" ดํา ตราชาง 120 2 90 180 

3 แฟมเสนอเซน็ต 2 350 700 

4 ลวดเย็บกระดาษ 10 10 100 

5 กระดาษโนต 3x3 นิ้ว  2 45 90 

6 กระดาษการดสีขาว A4 200แกรม  3 175 525 

7 กระดาษการดสี A4 120 แกรม  2 90 180 

8 แผนรองตัดA2 1 450 450 

9 เหล็กคั่นหนังสือL 4 90 360 

10 หมึกเลเซอร สําหรับปริ้นเตอร 1 1,300 1,300 

รวม 4,000 
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กิจกรรมพัฒนางานวัดผล 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เนน

วิธีการวัดผลประเมินผลจากสภาพจริง โดยเนนจากการแสดงออกของผูเรียน ใหสอดคลองกับคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การวัดและประเมินผลดวยแบบฝกหัด ผลงาน โครงงาน แบบทดสอบ แบบ

บันทึกการสังเกต การสัมภาษณ เปนตน ซึ่งในการทําเครื่องมือวัดแบบตางๆ นั้น จําเปนตองใชวัสดุและอุปกรณใน

การสราง ดังนั้นทางงานวัดผลจึงเสนอกิจกรรมการพัฒนางานวัดผลนี้ขึ้นมาเพ่ือรองรับและพัฒนางานวัดผลใหดียิ่งข้ึน 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหครูผูสอนสามารถวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง 

2. เพ่ือใหบริการดานวัสดุ อุปกรณในการสรางเครื่องมือวัดแบบตางๆ แกครูผูสอน 

3. เพ่ือใหงานวัดผลมีการจัดระบบงานที่ดีขึ้น มีการจัดขอมูลโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวย 

3.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ครูรอยละ 85  ใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลผลที่เหมาะสมกับผูเรียน 

2. ผูเรียนรอยละ 85 มีสวนรวมในการวัดและประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 

1. ครูผูสอนสามารถสรางเครื่องมือวัดผลประเมินผลสอดคลองครอบคลุมตัวชี้วัดตามหลักสูตรและ

วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

2. ผูเรียน ไดรับการวัดผลประเมินผลอยางหลากหลายและตามสภาพจริง 

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.นําเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ

 

กันยายน 62 

 

กันยายน 62 

 

- 

นางสาวศานิตา 

เพ็ญกาสิทธิ์ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ ใหบริการดานวัสดุ-

อุปกรณ แกคณะคร ู

- ดําเนินการสอบกลางภาค 2/2562 

- ดําเนินการสอบปลายภาค 2/2562 

- ดําเนินการสอบกลางภาค 1/2563 

- ดําเนินการสอบปลายภาค 2/2563 

- จัดทําแบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 

ต.ค. 2562 -ก.ย. 2563 

 

ธ.ค. 2562 

ม.ีค. 2563 

ก.ค.2563 

ก.ย.2563 

พ.ย.62 / มี.ค.63 

 

 

20,000 

95,000 

นางสาวศานิตา 

เพ็ญกาสิทธิ์ 

คณะครูทุกทาน 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

- กิจกรรมการแก 0 ร มส 

- แบบบันทึกการเรียนการสอน 

 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 

กันยายน 2563 

 นางสาวศานิตา 

เพ็ญกาสิทธิ์ 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 นางสาวศานิตา 

เพ็ญกาสิทธิ์ 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อ่ืน ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ท่ีดินฯ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ    20,000    20,000 

2 จัดซื้อครุภัณฑ      95,000  95,000 

รวม 115,000 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูท่ีเกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. ครูผูสอนทุกคน 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1.รอยละของครู ใชเครื่องมือและ

วิธีการวัดและประเมินผลผลที่

เหมาะสมกับผูเรียน 

สํารวจการจัดทําเครื่องมือวัดผล

และประเมินผล 

แบบบันทึกการสงขอมูลแบบทดสอบ 

2. รอยละของผูเรียนมีสวนรวม

ในการวัดและประเมินผล 

ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบภาคความรู ภาคปฏิบัติ  

แบบสังเกต  

แบบสํารวจผลงาน 
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9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ครูผูสอนทุกทานครู ใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลผลที่เหมาะสมกับผูเรียน 

2. ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมพัฒนางานวัดผล 

ที ่ รายการพัสด ุ หนวย ตอหนวย รวม 

1 กระดาษคําตอบ 60 ขอ  60 28 1,680 

2 กระดาษคําตอบ ต.2ก 40 65 2,600 

3 ซองน้ําตาล 11*17 / 125 แกรม 400 4 1,600 

4 กระดาษการดทําเกียรติบัตร A4 5 11 550 

5 กระดาษถายเอกสาร F4 1 140 140 

6 กระดาษถายเอกสาร A4 62 125 7,750 

7 กาวลาเท็ก TOA/ 32 ออนซ 2 75 150 

8 เปกดอกจันทร 3 นิ้ว 30 23 690 

9 ลวดเสียบกระดาษ 20 5 100 

10 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 3 10 11 110 

11 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 10 48 6 288 

12 หมึกเครื่องปริ้น สี 1 1,000 1,000 

13 คาอาหารวาง  2,972 2,972 

14 กระดาษโปสเตอรสี (กระดาษชารทส)ี 20 10 200 

15 กระดาษโปสเตอรสีตางๆ 2 หนา 10 8 80 

16 ครีมนับกระดาษ 2 45 90 

17 เครื่อง copy print 95,000 95,000 95,000 

รวม 115,000 
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กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหครูใชสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 

1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2542 ไดพัฒนาใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา

จักไทย พุทธศักราช 2540และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดใหจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา ความรูและ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแหงความเปนไทย ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งเปน

หนทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติใหไดผลนั้นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตองตอบสนองนโยบายการ

พัฒนากระบวนการที่ยั่งยืนและยังเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่เนนผลเชิง

ประจักษ ดังนั้นกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนใหครูใชสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนจึงถือไดวาเปนการ

สนองตอบตอนโยบายที่ดีและเกิดผลโดยตรงกับนักเรียน  

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหครูผูสอนใชสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางหลากหลาย 

2. เพ่ือใหครูผูสอนจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยาง

เปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

3.เปาหมาย 

เชิงปริมาณ   

1. ครูผูสอนรอยละ 85  ที่ใชสื่อนวตักรรมประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางหลากหลาย 

2. ครูผูสอนรอยละ 85  จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเอง

อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

เชิงคุณภาพ  

1. ครูผูสอนใชสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนครบทุกรายวิชา 

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.นําเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ

 

กันยายน 62 

 

กันยายน 62 

 

- 

นางณัฐกฤตา  

ออปมปา 

 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

   ที่เนนการใชสื่อนวัตกรรม 

- สงเสริมใหครูสรางสื่อนวัตกรรม 

 

พ.ย. 62 – มี.ค. 62 

และ 

พ.ค. 2 – ก.ย. 62 

 

 

- 

นางณัฐกฤตา  

ออปมปา 

ครูผูสอนทุกคน 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 

กันยายน 2563 

 นางณัฐกฤตา  

ออปมปา 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 นางณัฐกฤตา  

ออปมปา 

 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

 - 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. นักเรียน   ครูและบุคลากรของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1.  ร อยละของครูผู สอนที่ ใช สื่ อ

นวัตกรรมประกอบการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนอยางหลากหลาย 

การสอบถาม / สัมภาษณ แบบสอบถาม 

2.รอยละของครูผูสอนที่จัดกิจกรรม

ที่สงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรู

จากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเอง อยาง

เปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

การสอบถาม / สัมภาษณ แบบสอบถาม 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ครูผูสอนใชสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางหลากหลาย 

2. ครูผูสอนจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปน

รูปธรรมและตอเนื่อง 
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ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

         (นางณฐักฤตา  ออปมปา) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

       (นางสาวศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ)์ 

 

 

ลงชือ่.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

          (นายเฉลิมขวัญ  รวมสุข) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

          (นายธวชัชัย  วงศใหญ) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

            (นางสาวจรรยา  ทามัน) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

                             (นางสาวกรณกิาร  ฟกแกว) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

                               (นางกรรณิการ   ปฐว)ี 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

                                 (นางเพ็ญนีย  ศรีคํา) 
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ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

                             (นางสาวอรพิมพ  บัวเย็น)   

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

                               (นายสุชาติ  ยอดมงคล)   

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูตรวจสอบโครงการ 

                          (นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร) 

            หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

 

 

  ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

         (นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



154 

 

ชื่อโครงการ    พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน  

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต     

ลักษณะโครงการ        โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน  2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางเพ็ญนีย  ศรีคํา,นางณัฐกฤตา ออปมปา,นางสาวกรณิการ ฟกแกว 

กลุมงานที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอที่ 1 

สนองยุทธศาสตร สพม36(พะเยา)  ขอที ่2,3,4 

สนองยุทธศาสตร สพฐ.     ขอที ่2,4 

มาตรฐานการศึกษา   คุณภาพของผูเรียน 

     1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

     1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

     3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

     4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

     1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

     1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

     2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

     3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

     4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

     มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
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กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งเปน

หนทางท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติใหไดผลนั้นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตองตอบสนองนโยบายการพัฒนา

กระบวนการท่ียั่งยืนและยังเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่เนนผลเชิงประจักษ 

ดังนั้นกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ จึงถือไดวาเปนการสนองตอบตอนโยบายที่ดีและเกิดผลโดยตรงกับนักเรียน

สงเสริมความสามารถของผูเรียนในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค  ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสม

เหตุผล และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดใหจัดการศึกษาตามหลักสูตรตองเปนไปเพ่ือ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมแหงความเปนไทย ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

2.  วัตถปุระสงค 

1. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนในการเขาแขงขันทักษะวิชาการในดานตาง ๆ  

2. เพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรม กลาแสดงออกทางความคิดริเริ่มสรางสรรค และพัฒนาทักษะใน

การแขงขันวิชาการ   

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ   

1. ผูเรียนรอยละ 30 ไดเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ  

2. ผูเรียนที่เขารวมแขงขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ ไดผานเขาแขงขันในระดับที่สูงข้ึนรอยละ 20  ของ

จํานวนรายการท่ีเขารวมแขงขัน 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนมีผลงานดานความเปนเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ และนําชื่อเสียงมาสูโรงเรียน 

2. ผูเรียนมีทักษะและไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมแขงขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ 

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.นําเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ

 

กันยายน 62 

 

กันยายน 62 

 

- 

นางณัฐกฤตา  

ออปมปา 

 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- กิจกรรมแขงขันทักษะระดับชาต ิ

- กิจกรรมแขงขันทักษะ ระดับเขตพื้นที่สพม.36 

 

 

21-23 ธ.ค. 2562 

ต.ค. -  ก.ย. 2563 

 

 

-60,000 บาท 

16,035  บาท 

นางณัฐกฤตา  

ออปมปา 

ครูผูสอนทุกคน 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C)   นางณัฐกฤตา  

ออปมปา 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 

กันยายน 2563 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 นางณัฐกฤตา  

ออปมปา 

 

5. ระยะเวลาดําเนินการ    

ธันวาคม 2562 – ตุลาคม 2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่ คําชี้แจง/รายการใช

งบประมาณ 

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย รวม 

บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ  

1 กิจกรรมแขงขันทักษะ

ระดับชาต ิ

- - 60,000 - - - - 60,000 

2 กิจกรรมแขงขันทักษะ 

ระดับเขตพ้ืนที่ สพม.36 

- - 16,035 - - - - 16,035 

รวมทั้งหมด 76,035 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. นักเรียน   ครูและบุคลากรของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. ผู เรียนรอยละ 30 ไดเขารวม

แขงขันทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ 
การสํารวจ รายการที่เขารวมแขงขัน 

2. ผูเรียนที่เขารวมแขงขันทักษะ

วิชาการ/วิชาชีพ ไดผานเขาแขงขันใน

ระดับท่ีสูงขึ้นรอยละ 20  ของจํานวน

รายการที่เขารวมแขงขัน 

การสํารวจ รายงานผลการแขงขัน 
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9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. พัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนในการเขาแขงขันทักษะวิชาการในดานตาง ๆ  

2. ผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรม กลาแสดงออกทางความคิดริเริ่มสรางสรรค และพัฒนาทักษะในการ

แขงขันวิชาการ   

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ 

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1 คาดําเนินการ / วัสดุอุปกรณ  / คาเบี้ยเลี้ยง/คาจาง

เหมารถแขงขันทักษะระดับจังหวัดพะเยา 

- - 60,000   

2 คาดําเนินการ / วัสดุอุปกรณ  / คาเบ้ียเลี้ยง/คาจาง

เหมารถแขงขันทักษะระดับภาคเหนือ  ณ จังหวัดพะเยา 

- - 16,035 

รวม 76,035 
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กิจกรรมทัศนศึกษา   

1.  หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งเปน

หนทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติใหไดผลนั้นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตองตอบสนองนโยบายการ

พัฒนากระบวนการที่ยั่งยืนและยังเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่เนนผลเชิง

ประจักษ ดังนั้นกิจกรรมทัศนศึกษา จึงถือไดวาเปนการสนองตอบตอนโยบายที่ดีและเกิดผลโดยตรงกับนักเรียน

และ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2542 ไดพัฒนาใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจัก

ไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดใหจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา ความรูและ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแหงความเปนไทย ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมทัศนศึกษาและมีสวนรวมในการวางแผนการทํางานกับหมูคณะ 

2. เพ่ือใหผูเรียนสามารถทํางานโดยใชกระบวนการกลุมปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายแสดง

ความคิดเห็นไดอยางมีเหตุผลมีภาวะผูนําและผูตามที่ดี 

3.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

1. ผูเรียนรอยละ  95  เขารวมกิจกรรมทัศนศึกษา 

2. ผูเรียนรอยละ  75  มีสวนรวมในการวางแผนการทํางานกับหมูคณะครบทุกขั้นตอน 

3. ผูเรียนรอยละ  75 สามารถทํางานโดยใชกระบวนการกลุมและปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่

ที่ไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ 

4. ผูเรียนรอยละ 75 แสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรคและมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนมี

ภาวะผูนําและผูตามที่ดี 

เชิงคุณภาพ  

1. ผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการทํางานกับหมูคณะครบทุกขั้นตอนอยูในระดับดี 

2. ผูเรียนสามารถทํางานโดยใชกระบวนการกลุมและปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาท่ีที่ไดรับ

มอบหมายอยางเปนระบบอยูในระดับดี 

3. ผูเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรคและมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนมีภาวะผูนํา

และผูตามที่ดอียูในระดับดี 
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4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

 

กันยายน 2562 

 

15-30 ธ.ค. 2562 

กันยายน 2562 

 

- 

 

- 

นางสาวกรณิการ

ฟกแกว 

 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- นํานักเรียนชั้น ม.1 – ม. 6 ไปทัศนศึกษา

แหลงเรียนรู 

 

 

1 ธ.ค.62 - 30 ม.ค.63 

 

 

48,000 

นางสาวกรณิการ

ฟกแกว 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

1-15 ก.พ. 2563 

15-28 ก.พ. 2563 

 

- 

นางสาวกรณิการ

ฟกแกว 

 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 

- 

 

นางสาวกรณิการ

ฟกแกว 

 

5. ระยะเวลาดําเนินการ    

พฤศจิกายน  2562 – มีนาคมคม 2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่ คําชี้แจง/รายการใช

งบประมาณ 

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย รวม 

บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ  

1 ทัศนศกึษา 48,000 - - - - - - 48,000 

รวม 48,000 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. นักเรียน  ครูและบุคลากรของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

3. แหลงเรียนรู 
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8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนเขารวมกิจกรรม

ทัศนศึกษา 
การเขารวมกิจกรรม 

แบบลงทะเบียนเขารวม

กิจกรรม 

2. รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการวาง

แผนการทํางานกับหมูคณะครบทุกขั้นตอน 
การสอบถาม/ สัมภาษณ แบบสอบถาม 

3. รอยละของผูเรียนสามารถทํางาน

โดยใชกระบวนการกลุมและ

ปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ที่

ไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ 

การสอบถาม/ สัมภาษณ แบบสอบถาม 

4. รอยละของผูเรียนแสดงความ

คิดเห็นไดอยางสรางสรรคและมี

เหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน 

การสอบถาม/ สัมภาษณ แบบสอบถาม 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมทัศนศึกษาและมีสวนรวมในการวางแผนการทํางานกับหมูคณะ 

2. ผูเรียนสามารถทํางานโดยใชกระบวนการกลุมปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายแสดงความ

คิดเห็นไดอยางมีเหตุผลมีภาวะผูนําและผูตามที่ดี 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมทัศนศึกษา 

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1 คาจางเหมารถทัวร ม.1 - - 8,000 

2 คาจางเหมารถทัวร ม.2 - - 8,000 

3 คาจางเหมารถทัวร ม.3 - - 8,000 

4 คาจางเหมารถทัวร ม.4 - - 8,000 

5 คาจางเหมารถทัวร ม.5 - - 8,000 

6 คาจางเหมารถทัวร ม.6 - - 8,000 

รวม 48,000   
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กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว  

1.  หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งเปน

หนทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติใหไดผลนั้นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตองตอบสนองนโยบายการ

พัฒนากระบวนการที่ยั่งยืนและยังเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่เนนผลเชิง

ประจักษ ดังนั้นกิจกรรมพัฒนางานแนะแนว จึงถือไดวาเปนการสนองตอบตอนโยบายที่ดีและเกิดผลโดยตรง

กับนักเรียน และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดใหจัดการศึกษาตามหลักสูตรตอง

เปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม

และวัฒนธรรมแหงความเปนไทย ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

ปจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย และเปนสาเหตุใหเกิดปญหาหลากหลายปญหา 

ซึ่งมีท้ังปญหาทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และปญหาครอบครัว ปญหาดังกลาวมีผลกระทบกับนักเรียน

โดยตรงอาจทําใหนักเรียนเกิดความลมเหลวทางการเรียน มีปญหาทางการปรับตัวและปญหาอื่นๆตามมา 

ดังนั้นกระบวนการแนะแนวจะชวยใหนักเรียนไดรูจักตนเอง รูจักปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณ และรูจัก

คิดและตัดสินใจอยางฉลาดมีเหตุผล เพ่ือดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้นการจัดกระบวนการ

แนะแนวเพื่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนจึงเปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีโรงเรียนตองดําเนินการ 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนไดรับการแนะแนวดานศึกษาตอและการประกอบอาชีพอยางสม่ําเสมอ 

2. เพ่ือใหสถานศึกษาจัดทุนการศึกษาใหแกผูเรียนตามความจําเปนและเหมาะสม 

3. เพ่ือจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความยินดีกับผูเรยีนท่ีจบการศึกษาภาคบังคบัและขั้นพ้ืนฐาน 

3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 95 ไดรับการแนะแนวดานศึกษาตอและการประกอบอาชีพอยางสม่ําเสมอ 

2. สถานศึกษาจัดทุนการศึกษาใหแกผูเรียนตามความจําเปนและเหมาะสม รอยละ 18 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของงานแนะแนวดานศึกษาตอและอาชีพ 

2. ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองทั้งทางดานสติปญญา อารมณ สังคม และดานจิตใจสามารถอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

 

กันยายน 2562 

 

15-30 ธ.ค. 2562 

กันยายน 2562 

 

- 

 

- 

นางเพ็ญนีย   ศรีคํา 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- แนะแนวการศึกษาตอ 

- จัดกิจกรรมวันปจฉิมนิ เทศและมอบใบ

ประกาศนียบัตรแกนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา

ภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- ดูแลเรื่องทุนการศึกษา 

 

 

พ.ย. 62 – ม.ีค. 63 

ม.ีค. 63 

 

 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 

 

 

10,000 

นางเพ็ญนีย   ศรีคํา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

1-15 ก.พ. 2563 

15-28 ก.พ. 2563 

 

- 

นางเพ็ญนีย   ศรีคํา 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 

- 

 

นางเพ็ญนีย   ศรีคํา 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

1  ตุลาคม 2562 - 30  กันยายน  2563 

6.งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 จัดกิจกรรมวัน

ปจฉิมนิเทศ 

   9,000    9,000 

2 พี่แนะแนวนอง    1,000    1,000 

รวม 10,000 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ต. ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 
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8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนไดรับการแนะ

แนวดานศกึษาตอและการประกอบ

อาชีพอยางสม่ําเสมอ 

 

 

-ใชแบบสอบถาม 

-สถิติการไดรับทุนของนักเรียน 

-สถิติการศึกษาตอของนักเรียน 

-สถิติการทํางานเมื่อเรียนจบออกไป 

-การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

-แบบสอบถาม 

-สถิติตางๆ 

2. สถานศึกษาจัดทุนการศึกษาใหแก

ผูเรียนตามความจําเปนและเหมาะสม 

-ใชแบบสอบถาม 

-สถิติการไดรับทุนของนักเรียน 

-สถิติการศึกษาตอของนักเรียน 

-สถิติการทํางานเมื่อเรียนจบออกไป 

-การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

-แบบสอบถาม 

-สถิติตางๆ 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนไดรับการแนะแนวดานศึกษาตอและการประกอบอาชีพอยางสม่ําเสมอ 

2. สถานศึกษาจัดทุนการศึกษาใหแกผูเรียนตามความจําเปนและเหมาะสม 

3. จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความยินดีกับผูเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคบัและข้ันพ้ืนฐาน 
 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1 ปายไวนิลกิจกรรมปจฉิมนิเทศ - - 2,000 

2 กิจกรรมปจฉิมนิเทศ - - 7,000 

3 ของที่ระลึกกิจกรรมพี่แนะแนวนอง   1,000 

รวม 10,000 
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ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

              (นางณัฐกฤตา   ออปมปา) 
 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

                              (นางเพ็ญนีย   ศรีคํา) 

 
 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

                          (นางสาวกรณิการ  ฟกแกว) 
 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูตรวจสอบโครงการ 

                         (นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร) 

          หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  
 

 

 

 ลงชื่อ.....................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

       (นายคมนสิทธิ์   กันทาสุวรรณ) 

    ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ    สงเสริมครูใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล 

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง  

ระยะเวลาเริ่มตนโครงการ     1  ตุลาคม  2562 - 30  กันยายน  2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวอัญษมา  มูลศร ี

กลุมงานที่รับผิดชอบ   บริหารบุคคลและอํานวยการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอที่ 4  

สนองยุทธศาสตรสพม.36(พะเยา)  ขอที่ 6 

สนองยุทธศาสตร สพฐ.   ขอที่ 3 

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร 

1.  หลักการและเหตุผล 

หลักการบริหารนั้นถือวา บุคคลมีความสําคัญที่สุดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542  

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 7   ครู คณาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษา  มาตรา 53 มาตรา 56 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  

มาตรา  50  มาตรา 62  มาตรา 63  ดังนั้นการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา จึงเปนภารกิจสําคัญที่มุง

สงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการดานการ

บริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว  อิสระภายใตกฎระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา  มีความรู ความสามารถและมีจิตสํานึก  ใหการปฏิบัติภารกิจที่

รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ  มีขวัญและกําลังใจ  ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนา

ในวิชาชีพ  ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

เพ่ือใหการดําเนินงานของงานพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเปนปจจุบัน รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ 

สนองตอนโยบายการประกันคุณภาพทางการศึกษาและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานมีวัสดุอุปกรณ 

สํานักงานเก่ียวกับงานบุคลากร เพียงพอตอการปฏิบัติงาน ใหเปนไปอยางสะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ 

2.วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหมีขอมูลบุคลากรมีขอมูลทะเบียนประวัติ ถูกตอง เปนปจจุบันเปนรายบุคคล สามารถ

ใหบริการแกขาราชการครูและบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2. เพ่ือพัฒนาระบบงานบุคลากร  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
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3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลากร รอยละ 91 มีขอมูลสารสนเทศทะเบียนประวัติรายบุคคล   

2. ครูรอยละ 91 จัดทําขอมูลสารสนเทศของผูเรียน วางแผนจัดการเรียนรูโดยมีกิจกรรมที่

หลากหลาย        

3. ครูรอยละ 91 พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ โดยมีวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปการศึกษาและ 1 เลม 

เชิงคุณภาพ 

1. ครูจัดทําเอกสารชั้นเรียนอยางเปนระบบ 

2. ครูและบุคลากรทางการศกึษามีการพัฒนาและขอเสนอผลงานวิชาการเพ่ิมมากขึ้น   

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ศึกษานโยบายของโรงเรียนในสวนที่

เก่ียวของกับโครงการฯ 

2. ศึกษาผลการดําเนินโครงการฯ ในปที่ผานมา 

3. ศึกษาบริบทและสภาพความเปนไปไดใน

การพัฒนาโครงการฯ 

4. จัดทําโครงการฯ นําเสนอตอฝายบริหาร 

กันยายน 2562 

 

- 

 

- 

 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ 

และมอบหมายภาระงาน 

2. ดําเนินงานตามแผนที่วางไว 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

- สงเสริมพัฒนาครูในดานตาง ๆ 

 

ตุลาคม 2562 

 

พ.ย. 62 – ส.ค. 63 

 

 

 

4,000 

 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

กันยายน 2563 

 

- น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 

- 

 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตุลาคม  2562 -  กันยายน  2563 

  



167 

 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1. อุปกรณวัสดุ

อุปกรณสํานักงาน 

   4,000    4,000 

รวม 4,000 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ ผูที่เกี่ยวของ 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว โรงเรียนขุนควรวทิยาคม     

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. ครูและบุคลากร รอยละ 91 มี

ขอมูลสารสนเทศทะเบียนประวัติ

รายบุคคล   

สํารวจ แบบสํารวจ 

2. ครูรอยละ 91 จัดทําขอมูล

สารสนเทศของผูเรียน วางแผน

จัดการเรยีนรูโดยมีกิจกรรมที่

หลากหลาย    

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การวัดผลประเมินผล 

แผนการสอน 

3. ครูรอยละ 91 พัฒนาตนเองดาน

วิชาชีพ โดยมีวิจัยในชั้นเรียนอยาง

นอยปการศกึษาและ 1 เลม 

สํารวจ ว 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มขีอมูลบุคลากรมีขอมูลทะเบียนประวัติ ถูกตอง เปนปจจุบันเปนรายบุคคล สามารถใหบริการแก

ขาราชการครูและบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2. พัฒนาระบบงานบุคลากร  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรมการพัฒนางานบคุลากร 

ที ่ รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวมเปน

เงิน 

1 หมึกปริ้นเลเซอร Brother Laser Jet  1 กลอง 1,000.- 1,000 

2 หมึกปริ้น Epson 210 (สีแดง สีน้ําเงิน สีเหลือง) 3 ขวด 100.- 300 

3 กระดาษถายเอกสาร A4 70 แกรม (500 แผน) 12 รีม 125.- 1,500 

4 กระดาษการดขาว A4 (150 แกรม) 3 หอ 75.- 225 

5 กระดาษโรเนียวการดสี A4 (120 แกรม) (180 แผน) 2 หอ 120.- 240 

6 กาวสองหนาบาง/ 1”10y 4 มวน 35.- 140 

7 กาวแทงสติ๊ก/UHU/ 40 กรัม 4 มวน 85.- 340 

8 กาวลาเท็กซ TOA 2 ขวด 25.- 50 

9 ลวดเย็บกระดาษ ขาด 3 มม. 3 กลอง 25.- 75 

10 ลวดเสียบกระดาษ 1 กลอง 55.- 55 

11 เทปผาสําหรับสันปก 3 มวน 25.- 75 

รวมงบประมาณ 4,000 
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กิจกรรมอบรม สัมมนา พัฒนาบุคลการ 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 หมวด 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  มาตรา 53 มาตรา 56 และพระราชบัญญัติ

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  มาตรา  50  มาตรา 62  มาตรา 63และตามนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลยุทธพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศกึษาทุกระดับ มุงเนนใหไดรับการสนับสนุน การมีฐานขอมูลเก่ียวกับสมรรถนะของครู ในเนื้อหาของกลุม

สาระ การจัดการเรียนการสอน ใหสามารถพัฒนาสมรรถนะไปสูมาตรฐานที่กําหนดไวและพัฒนาครูตามระดับ

การพัฒนาของกลุมสาระไดทุกคน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบปญหาครูไดเขารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเกี่ยวกับ

การศกึษาอยูในเกณฑต่ํา หรือหลักสูตรท่ีเขารับการอบรมไมตรงกับความตองการตามสมรรถนะหลักของคร ู

โรงเรียนจึงจัดทําโครงการสงเสริมพัฒนาบุคลากรให เพ่ือใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ  

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศกึษาไดพัฒนาตนเองตามตองการอยางเต็มความสามารถ 

2. เพ่ือใหครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการคัดเลือกเปนผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาดีเดนภายในและภายนอกโรงเรียน 

3.  เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 85 ผานการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพอยาง

ตอเนื่องปงบประมาณละ 20 ชั่วโมงและนําความรูที่ไดมาขยายผล 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 85 ไดรับรางวัลดีเดน ดานการบริหาร การจัดการเรียน

การสอน การสงเสริมผูเรียน จากหนวยงานตนสังกัด สมาคมวิชาชีพ หรือหนวยงานอื่นๆ  

 เชิงคุณภาพ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนําความรูจากการอบรม สัมมนา มาพัฒนางานที่ไดรับ

มอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ครูและบุคลากรทางการศกึษาเปนผูมีความประพฤติดี มีวินัย เปนแบบอยางที่ดีได 

4.  วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ศึกษานโยบายของโรงเรียนในสวนที่

เก่ียวของกับโครงการฯ 

2. ศึกษาผลการดําเนินโครงการฯ ในปที่ผานมา 

3. ศึกษาบริบทและสภาพความเปนไปไดใน

การพัฒนาโครงการฯ 

กันยายน 2562 

 

- 

 

- 

 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

4. จัดทําโครงการฯ นําเสนอตอฝายบริหาร 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ 

และมอบหมายภาระงาน 

2. ดําเนินงานตามแผนที่วางไว 

-  จางบุคลกรที่มีความรูความสามารถเฉพาะ 

- สงเสริมการเขาอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนา 

 

ตุลาคม 2562 

 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

 

 

 

688,000 
น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

กันยายน 2563 

 

- น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 

- 

 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตุลาคม  2562 - กันยายน 2562 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น (เงินบริจาค) 

ที ่
คําชี้แจง/รายการ การใช

งบประมาณและทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธาฯ ครุภณั

ฑ 

ที่

ดินฯ 

1 สงเสริมใหครูเขารับการ

อบรม เพ่ือพัฒนาตนเอง

และพัฒนาวิชาชีพ 

  100,000     100,000 

2 สรรหาบุคลากรที่โรงเรียน

ตองการ 

  -จางลูกจางจางชั่วคราว 

588,000       588,000 

รวมงบประมาณ 688,000 
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7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูทีเกี่ยวของ 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1.รอยละของครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาผานการอบรมและพัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพอยางตอเนื่องปงบประมาณ

ละ 20 ชั่วโมงและนําความรูที่ไดมา

ขยายผล 

การอบรม 

การพัฒนาตนเอง 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 

แบบรายงานการพัฒนาตนเอง 

2. รอยละขอครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดรับรางวัลดีเดน ดานการ

บริหาร การจัดการเรียนการสอน การ

สงเสริมผูเรียน จากหนวยงานตนสังกัด 

สมาคมวิชาชีพ หรือหนวยงานอ่ืนๆ 

การจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน 

การพัฒนาตนเอง 

แผนจัดการเรียนรู 

แบบรายงานการพัฒนาตนเอง 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาตนเองตามตองการอยางเต็มความสามารถ 

2. เพ่ือใหครู และบุคลากรทางการศกึษาไดรับการคดัเลือกเปนผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาดีเดนภายในและภายนอกโรงเรียน 

 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรมอบรม  สัมมนา   พัฒนางานบคุลากร 

ที ่ รายการ จํานวน 
ราคา/

หนวย 
รวมเปนเงิน 

1 สงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว เขารับการอบรม เพ่ือ

พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

- - 100,000 

2 จัดจางแมบาน คนท่ี 1 1 6,250 75,000 

3 จัดจางแมบาน คนท่ี 2 1 6,350 76,200 

4 จัดจางคนสวน  1 5,700 68,400 

5 จัดจางยามรักษาสถานที่ราชการ คนที่ 1 1 6,250 75,000 

6 จัดจางยามรักษาสถานที่ราชการ คนที่ 1 1 6,450 77,400 

7 ครูอัตราจาง (ภาษาไทย ภาษาจีน) 2 9,000 216,000 

รวมงบประมาณ  688,000 
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กิจกรรมศึกษาดูงาน 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 หมวด 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  มาตรา 53 มาตรา 56 และพระราชบัญญัติ

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  มาตรา  50  มาตรา 62  มาตรา 63    

การจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยนั้นมีการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลา ทั้งนี้เปนผลพวงมา

จากความเจริญกาวหนาในดานตางๆ เชน ดานเทคโนโลยี ดานการสื่อสาร ดานสภาพแวดลอม เปนตน ซึ่งสิ่ง

เหลานี้ลวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการจัดการเรียนการสอน จําเปนตองพัฒนาองคความรูตางๆ เพ่ือใหคณะครู

ไดเกิดทักษะความรูตามพัฒนาการของสภาพแวดลอมรอบตัว การที่ครูจะเปนผูที่สามารถพัฒนาผูเรียนได 

อันดับแรกครูตองรูจักในการพัฒนาตนเองทั้งดานองคความรู และประสบการณ การจัดการเรียนการสอนใน

ปจจุบันไมไดมุงเนนเฉพาะในหองเรียนเทานั้น แตการเรียนรูจากประสบการณจริง สถานที่จริง ยังมีความสําคัญ

ดวยเชนเดียวกัน ดังนั้น การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนยอมทําใหครูสามารถนําประสบการณที่ไดรับ

จากการศกึษาดูงานมาพัฒนาตนเองและวิชาชีพของตนได 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ไดศึกษาดูงานโรงเรียน

ตนแบบในดานตาง ๆ 

2. เ พ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว มีความรูและ

ประสบการณและนํามาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ  

3.  เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 85 ไดไป ศึกษาดูงาน ปงบประมาณละ 1 ครั้ง 

2. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 85 มีประสบการณตรง มีวิสัยทัศนกวางไกล มี

แนวความคิดท่ีจะพัฒนางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 เชิงคุณภาพ 

1. คร ูบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ไดรับแนวทางในพัฒนาตนเอง

หลังจาก ศึกษาดูงาน  

2. คร ูบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวนําความรูและประสบการณที่ไดรับ

มาประยุกตใชกับวิชาชีพของตนเอง 
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4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ศึกษานโยบายของโรงเรียนในสวนที่

เก่ียวของกับโครงการฯ 

2. ศึกษาผลการดําเนินโครงการฯ ในปที่ผานมา 

3. ศึกษาบริบทและสภาพความเปนไปไดใน

การพัฒนาโครงการฯ 

4. จัดทําโครงการฯ นําเสนอตอฝายบริหาร 

กันยายน 2562 

 

- 

 

- 

 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ 

และมอบหมายภาระงาน 

2. ดําเนินงานตามแผนที่วางไว 

- การศกึษาดูงานโรงเรียนตนแบบสังกัด สพม.36 

- การศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบสังกัดใน

ภูมิภาค 

 

ตุลาคม 2562 

 

 

ม.ีค. – เม.ย. 63 

พฤศจิกายน 62 

 

 

 

100,000 น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

กันยายน 2563 

 

- น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 

- 

 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 พฤศจิกายน 2562 –  เมษายน 2563 
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6. งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ การใช

งบประมาณและ

ทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ท่ีดินฯ 

1.  คาเบี้ยเลี้ยงและเชา

พาหนะการศึกษาดูงาน

โรงเรียนตนแบบ สังกัด 

สพม. 36 ไดแก  

- โรงเรียนบานแซว

วิทยาคม อ. เชียงแสน   

จ. เชียงราย (โรงเรียน

พระราชทานขนาดเล็ก) 

- โรงเรียนดํารงราษฎร

สงเคราะห 

อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 

- ของที่ระลึก จํานวน 2 ชิน้ 

   

 

 

28,000 

 

 

 

 

 

 

 

2,000 

     

 

 

28,000 

 

 

 

 

 

 

 

2,000 

2. คาเบี้ยเลี้ยงและเชา

พาหนะศึกษาดูงาน

โรงเรียนตนแบบ และ

โรงเรียนตนแบบใน

ภูมิภาค  

- โรงเรียนวัดวังสิงหคํา        

อ. เมือง จ. เชียงใหม 

สพป. เชียงใหม เขต 1 

- โรงเรียนสาธุกิจประชา

สรรค รัชมังคลาภิเษก 

อ. เวียงสา จ. นาน สพม. 37 

- ของที่ระลึก จํานวน 2 ชิน้  

   

 

 

68,000 

 

 

 

 

 

 

 

2,000 

     

 

 

68,000 

 

 

 

 

 

 

 

2,000 

รวมเปนเงิน 100,000 
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7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูท่ีเกี่ยวของ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ไดไป ศึกษาดูงานปงบประมาณ

ละ 1 ครั้ง 

ศึกษาดูงาน 
รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําป 

2. รอยละของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีประสบการณตรง มีวิสัยทัศน

กวางไกล มีแนวความคิดที่จะพัฒนา

งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

การอบรม 

การพัฒนาตนเอง 
แบบรายงานการพัฒนาตนเอง 

9.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ไดศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ

ในดานตาง ๆ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว มีความรูและประสบการณและ

นํามาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ  

 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรมศึกษาดูงาน 

ที ่ รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวมเปนเงิน 

1 คาเชาเหมารถและคาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไป

ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบใน สพม. 36 

36 - 28,000 

2 คาของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน โรงเรียน

ตนแบบใน สพม. 36 2 1,000 2,000 

3 คาเชาเหมารถและคาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไป

ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบในภูมิภาค 25 - 68,000 

4 คาของที่ระลึกในการศึกษาดูงานโรงเรียน

ตนแบบในภูมิภาค 2 1,000 2,000 

รวมงบประมาณ  100,000 
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กิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 หมวด 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศกึษา  มาตรา 53 มาตรา 56 และพระราชบัญญัติสภา

ครูและบุคลากรทางการศกึษา  พ.ศ.  2546  มาตรา  50  มาตรา 62  มาตรา 63     

หลักการบริหารนั้นถือวา บุคคลมีความสําคัญที่สุด   ดังนั้นการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  จึงเปน

ภารกิจสําคัญ   ที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อ

ดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว    อิสระภายใตกฎระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิ

บาล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา  มีความรู ความสามารถและมีจิตสํานึก  ใหการ

ปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ  มีขวัญและกําลังใจ  ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ

ความกาวหนาในวิชาชีพ  ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

ขวัญและกําลังใจนํามาซึ่งแรงจูงใจในการทํางาน   ถาบุคลากรในหนวยงานมีขวัญและกําลังใจในการ

ทํางานแลว  ยอมสงผลใหบุคลากรมีความรูสึกที่ดีตอการทํางาน   ทํางานอยางมีความสุข  มีพลังที่จะ

สรางสรรคผลงาน ไมเฉ่ือยชาและทอแท  การสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรในหนวยงานจึงเปนปจจัย

สําคัญของการทํางาน        

2.วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหครูและบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเต็มตามความสามารถ มีความสัมพันธ

อันดีซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพันตอโรงเรียน  

2. เพ่ือใหสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจอยางนอย ปละ 1 ครั้ง 

3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 85 ไดรับการสงเสริมขวัญและกําลังใจ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 85 มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเต็มตาม

ความสามารถ มีความรัก ความสัมพันธอันดีตอกัน 

เชิงคุณภาพ      

1. คร ูบุคลกรทาการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

เต็มตามความสามารถ  

2. คร ูบุคลกรทาการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวมีความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกัน มี

ความรักความผูกพันตอโรงเรียน และปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ศึกษานโยบายของโรงเรียนในสวนที่

เก่ียวของกับโครงการฯ 

2. ศึกษาผลการดําเนินโครงการฯ ในปที่ผานมา 

3. ศึกษาบริบทและสภาพความเปนไปไดใน

การพัฒนาโครงการฯ 

4. จัดทําโครงการฯ นําเสนอตอฝายบริหาร 

กันยายน 2562 

 

- 

 

- 

 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ 

และมอบหมายภาระงาน 

2. ดําเนินงานตามแผนที่วางไว 

- สนับสนุนการจัดทํานิทรรศการการประกวด

ผลงานครกูลุมสาระการเรียนรูละ 1 คน 

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสรางเสริม

กําลังใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ตุลาคม 2562 

 

ธันวาคม 2562 

 

 

 

3,600 
น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

กันยายน 2563 

 

- น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 

- 

 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตุลาคม 2562 -  กันยายน 2563 
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6. งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ การใช

งบประมาณและ

ทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม

ที่สรางเสริมกําลังใจใหครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

  3,600     3,600 

รวมเปนเงิน 3,600 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ / ผูที่เกี่ยวของ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดรับการสงเสริมขวัญและ

กําลังใจ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. รอยละของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานเต็มตามความสามารถ มี

ความรัก ความสัมพันธอันดีตอกัน 

การสังเกต แบบสังเกต 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ครูและบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเต็มตามความสามารถ มีความสัมพันธอันดีซึ่ง

กันและกัน มีความรักความผูกพันตอโรงเรียน  

2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจอยางนอย ปละ 1 ครั้ง 

 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวมเปนเงิน 

1 ของที่ระลึกคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน -  3,600 

รวม 3,600 
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 ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

                 (นางสาวอัญษมา  มูลศร)ี 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูตรวจสอบโครงการ 

         (นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร) 

            หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

 

 

  ลงชื่อ.....................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

  (นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ) 

        ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ    สงเสริมผูบริหารใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี 

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาเริ่มตนโครงการ     1  ตุลาคม  2562 - 30  กันยายน  2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวอัญษมา  มูลศร ี

กลุมงานที่รับผิดชอบ   บริหารงานบุคคลและอํานวยการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอที่ 4  

สนองยุทธศาสตรสพม.36(พะเยา)  ขอที่ 6 

สนองยุทธศาสตรสพฐ.   ขอที่ 6 

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 

กิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูบริหาร 

1.  หลักการและเหตุผล 

   ผูบริหารเปนผูที่มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรในการบริหาร  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในปจจุบันที่บริบทของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยี  ซึ่งสงผลกระทบตอองคกรทั้งโดยทางตรงและทางออม นับเปนสิ่งทาทายใหผูบริหาร ตองเตรียม

ตนเองใหพรอมที่จะรับมือกับสภาพแวดลอมใหมไดอยางรวดเร็ว ทันเวลาและสถานการณ สอดคลองตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติสภาครู

และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  มาตรา  50  มาตรา 62  มาตรา 63 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

หมวด 7   ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  มาตรา 53   มาตรา 56 ดังนั้นในฐานะผูนําขององคกร 

จึงตองมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมในการบริหารงานและทรัพยากรทุกประเภทของ

องคกรใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรและนโยบายที่รัฐบาล

กําหนด ภายใตบริบทและความทาทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

 การสงเสริมศักยภาพผูบริหารหรือผูนําองคกร ถือไดวามีความจําเปนอยางยิ่งตอการอยูรอดและการ

เจริญเติบโตขององคกร ผูนําของตองใชกระบวนการทํางานแบบสงเสริมความรวมมือของบุคลากรภายในและ

เครือขายการทํางานมากยิ่งขึ้น องคกรตองการผูนําท่ีมีความสามารถในการตีความขอมูลที่มีความแตกตางและ

ซับซอน และตองพรอมที่จะใชกระบวนการทํางานแบบใหม ๆ ตองเปนผูบริหารที่สามารถสรางแรงจูงใจและ

ประสานการบริหารในแบบที่มีลักษณะเสมือนจริง และเชื่อมโยงกันดวยเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น 

ผูบริหารตองมีมุมมองและวิสัยทัศนที่เชื่อมตอกัน 

 การท่ีผูบริหารจะสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่นั้น จําเปนตองเสริมสรางความ

เขมแข็งในดานตาง ๆ ดังนี ้

1. ทักษะการเปนผูนํา (Leadership Skills) 

2. บุคลิกภาพหรือรูปแบบการบริหาร (Personality/ Personal Style) 
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3. วิสัยทัศนและทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic or Visionary Skills) 

4. ทักษะการบริหารคน (Interpersonal Skills) 

5. ทักษะการบริหารจัดการ (Business/Management Skills) 

  ทั้งนี้ ประเด็นความเขมแข็งเกี่ยวกับทักษะการเปนผูนํา นับเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําใหผูบริหาร 

สามารถปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพตามเปาหมาย และสอดคลองกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

2. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหผูบริหารสามารถบริหารจัดการศกึษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 

2. เพ่ือใหผูบริหารมีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรดวยวิธีการที่หลากหลาย 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ผูบริหารรอยละ 85 มีความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลสารสนเทศตางๆในปจจุบันสู

กรอบการพัฒนาผูเรียนในอนาคต มีความเปนผูนํา มีวิธีการใหมๆมาปรับปรุงพัฒนาและเผยแพร

แนะนําใหบุคลากรในสถานศึกษานําไปปรับใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

2. ผูบริหารรอยละ 85 มีการมอบหมายงานหรือกระจายงานของสถานศึกษาทั้ง 5 ดานใหครูและ

บุคลากรรับผิดชอบอยางเทาเทียมกัน ตามความสามารถและความถนัดหรือสนใจ 

เชิงคุณภาพ 

1. การดําเนินงานของผูบริหารมีประสิทธิภาพ  สนองตอนโยบายการประกันคุณภาพทางการศึกษา

และมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

2. ผูบริหารมีการนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอยางตอเนื่อง 

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ศึกษานโยบายของโรงเรียนในสวนที่

เก่ียวของกับโครงการฯ 

2. ศึกษาผลการดําเนินโครงการฯ ในปที่ผานมา 

3. ศึกษาบริบทและสภาพความเปนไปไดใน

การพัฒนาโครงการฯ 

4. จัดทําโครงการฯ นําเสนอตอฝายบริหาร 

กันยายน 2562 

 

- 

 

- 

 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ 

และมอบหมายภาระงาน 

2. ดําเนินงานตามแผนที่วางไว 

- กิจกรรมสงเสริมใหผูบริหารเขารับการ

อบรมหรือเขารวมกิจกรรม  

 

ตุลาคม 2562 

 

ก.ย. 62 – ต.ค. 63 

 

 

 

85,620 
น.ส.อัญษมา  มูลศรี 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

- กิจกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ

สถานศึกษา 

- กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงาน  

- กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน  

- กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

- กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู 

- กิจกรรมจัดทํามาตรฐานการศึกษา 

- กิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติงานครู 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

กันยายน 2563 

 

- น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 

- 

 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม  2562 -  กันยายน  2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 ดําเนินกิจกรรมตาม

โครงการ 

  85,620      

85,620 

รวม 85,620 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ ผูที่เกี่ยวของ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 

2. กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศกึษาจังหวัดพะเยา 

3. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม/ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
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8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูบริหารมีความสามารถ

ในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล

สารสนเทศตาง ๆ ในปจจุบันสูกรอบ

การพัฒนาผูเรียนในอนาคต มีความ

เปนผูนํา มีวิธีการใหม ๆ มาปรับปรุง

พัฒนา และเผยแพร แนะนําให

บุคลากรในสถานศึกษานําไปปรับใช

เพ่ือพัฒนาผูเรียน 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. รอยละของผูบริหารมีการ

มอบหมายงานหรือกระจายงานของ

สถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ใหครูและ

บุคลากรรับผิดชอบอยางเทาเทียมกัน 

ตามความสามารถและความถนัดหรือ

สนใจ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศกึษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 

2. ผูบริหารมีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรดวยวิธีการที่หลากหลาย 

 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูบริหาร 

ที ่ รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวมเปนเงิน 

1 บริหารการศึกษา 1 85,620 85,620 

รวม 85,620 
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กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 

3) พ.ศ. 2553 หมวด 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  มาตรา 53 มาตรา 56 และพระราชบัญญัติ

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  มาตรา  50  มาตรา 62  มาตรา 63     

 งานสารบรรณจัดเปนงานดานการจัดการเอกสารและหนังสือสําคัญตางๆ  ที่จําเปนในการติดตอสื่อสาร

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  งานสารบรรณจึงถือไดวาเปนงานหลักที่สําคัญอยางยิ่งอยางหนึ่งของโรงเรียน

ที่จะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  สม่ําเสมอและทําเปนการเฉพาะ  ฉะนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี

งบประมาณในการบริหารจัดการเพ่ือใหการดําเนินงานของฝายสารบรรณสามารถที่จะใหบริการและจัดการงาน

ดานเอกสารตางๆ  ไดอยางทั่วถึง  รวดเร็ว  ตลอดจนมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตัว

บงชี้ของประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ  

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการดําเนินงานดานการจัดการเอกสารและหนังสือสําคัญตางๆ  ที่จําเปนในการ

ติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีความสะดวกและรวดเร็ว 

2. เพ่ือจัดระบบงานสารบรรณใหสอดคลองกับนโยบาย 5ส และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 

School) ของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

3.  เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. ระบบงานสารบรรณมีความเปนระเบียบเรียบรอย  สามารถคนหาหนังสือราชการรวมถึง การ

จัดเก็บหนังสือไดงายและสะดวกรวดเรว็เปนที่พึงพอใจแกบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน

รอยละ 85 

 เชิงคุณภาพ 

1. งานสารบรรณสามารถใหบริการและจัดการงานดานเอกสารไดอยางทั่วถึงรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

2. งานสารบรรณใชเทคโนโลยีมาจัดเก็บเอกสารใหมีความสะดวกในการใชงานและรวดเร็วในการคนหา 

4.  วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ศึกษานโยบายของโรงเรียนในสวนที่

เก่ียวของกับโครงการฯ 

2. ศึกษาผลการดําเนินโครงการฯ ในปที่ผานมา 

3. ศึกษาบริบทและสภาพความเปนไปไดใน

การพัฒนาโครงการฯ 

4. จัดทําโครงการฯ นําเสนอตอฝายบริหาร 

กันยายน 2562 

 

- 

 

- 

 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ 

และมอบหมายภาระงาน 

2. ดําเนินงานตามแผนที่วางไว 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  

- ดําเนินงานสารบรรณโรงเรียน 

 

ตุลาคม 2562 

 

ก.ย. 62 – ต.ค. 63 

 

 

 

2, 560 
น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

กันยายน 2563 

 

- น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 

- 

 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม  2561 -  กันยายน  2562 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ 

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 วัสดุอุปกรณสํานักงาน    2, 560    2, 560 

รวม 2, 560 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูทีเกี่ยวของ 

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม/คณะครูและบุคลากรทางการศกึษาโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของระบบงานสารบรรณมี

ความเปนระเบียบเรียบรอย  สามารถ

คนหาหนังสือราชการรวมถึง การ

จัดเก็บหนังสือไดงายและสะดวก

รวดเรว็เปนที่พึงพอใจแกบุคลากร

ภายในและภายนอกโรงเรียน 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานดานการจัดการเอกสารและหนังสือสําคญัตางๆ  ที่จําเปนในการติดตอสื่อสารท้ัง

ภายในและภายนอกโรงเรียนมีความสะดวกและรวดเร็ว 

2. ระบบงานสารบรรณสอดคลองกับนโยบาย 5ส และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

ของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 

 

 

 

 

 

ที ่ รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม 

1 หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร บลาเทอรอ้ิงคเจ็ท 1 ชุด 1,000.- 1,000 

2 หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร 4 สี (สีดํา สีแดง สีเหลือง  

สีน้ําเงิน) 

4 ขวด 100.- 400 

3 กระดาษถายเอกสาร A4 70 แกรม 4 รีม 125.- 500 

4 ลวดเสียบ #1 (ชนิดกลม)  1 กลอง 40.- 40 

5 สกอตเทปใส ขนาด 2 นิ้ว 2 มวน 35.- 70 

6 ซองขาวยาวมีครุฑ 100 ซอง 2.- 200 

7 ซองน้ําตาล A4 ขยายขาง 40ซอง 5.- 200 

8 สมุดบันทึกเหตุประจําวัน 1 เลม 150.- 150 

รวม 2, 560 

 



187 

 

กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 หมวด 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 53 มาตรา 56 และพระราชบัญญัติสภา

ครูและบุคลากรทางการศกึษาพ.ศ. 2546 มาตรา  50  มาตรา 62  มาตรา 63  

งานประชาสัมพันธโรงเรียนถือวาเปนหัวใจสําคัญในการเผยแพรขอมูลขาวสาร  กิจกรรม นโยบาย ผลการ

ดําเนินงานของโรงเรียน  อันจะเปนการสรางสื่อสัมพันธที่ดีของโรงเรียนออกสูสังคมใหไดรับทราบ ซึ่งจําเปนตองมี

การพัฒนางานอยางตอเนื่องใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตัวบงชี้ตามประกาศ

กฎกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งงานประชาสัมพันธก็เปนงานหนึ่งที่จําเปนตองมีการพัฒนาใหสามารถประชาสัมพันธ 

เผยแพรขาวสารของทางโรงเรียนไดคลองตัว สะดวก รวดเร็ว  เปนปจจุบัน  ตลอดจนสนับสนุนความรวมมือของ

บุคลากรทุกฝาย  เพ่ือใหรับทราบขอมูล ขาวสารสารสนเทศที่เกิดประโยชนตอตนเองและสถานศึกษา  

2.วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหสถานศึกษาเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารใหบริการแกบุคลากรท่ีเก่ียวของท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาไดอยางทั่วถึง 

3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษาสามารถเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารใหบริการแกบุคลากรที่เก่ียวของท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษาเปนที่พึงพอใจรอยละ 85 

 เชิงคุณภาพ       

1. สถานศกึษาเผยแพรขาวสารและกิจกรรมของโรงเรียนแกบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และบุคคลภายนอก

หลากหลายชองทาง  

2. สถานศึกษาเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารท่ีเปนปจจุบัน  

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ศึกษานโยบายของโรงเรียนในสวนที่

เก่ียวของกับโครงการฯ 

2. ศึกษาผลการดําเนินโครงการฯ ในปที่ผานมา 

3. ศึกษาบริบทและสภาพความเปนไปไดใน

การพัฒนาโครงการฯ 

4. จัดทําโครงการฯ นําเสนอตอฝายบริหาร 

กันยายน 2562 

 

- 

 

- 

 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ 

และมอบหมายภาระงาน 

 

ตุลาคม 2562 

 

 

 

 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

2. ดําเนินงานตามแผนที่วางไว 

- ประกาศ/ประชาสัมพันธ  

- ทําเนียบบุคลากร 

ก.ย. 62 – ต.ค. 63 2,000 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

กันยายน 2563 

 

- น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 

- 

 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม  2562-  กันยายน  2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ 

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 การประชาสัมพันธ

โรงเรียน 

   2,000    2,000 

รวม 2,000 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ / ผูที่เกี่ยวของ 

 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขุนควรวิทยาคม และผูมาใชบริการโรงเรียนขุนควร

วิทยาคม 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. สถานศึกษาสามารถเผยแพร

ประชาสัมพันธขาวสารใหบริการแก

บุคลากรที่เก่ียวของทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาเปนที่พึงพอใจ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

3. สถานศึกษาเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารใหบริการแกบุคลากรที่เก่ียวของทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาไดอยางทั่วถึง 

 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ 

 

 

  

ที ่ รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม 

1 ทําเนียบบุคลากร 1 1,500.- 1,500 

2 ปายประกาศ/ประชาสัมพันธ 1 500.- 500 

รวม 2,000 
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กิจกรรมพัฒนางานปฏิคม 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 หมวด 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 53 มาตรา 56 และพระราชบัญญัติสภา

ครูและบุคลากรทางการศกึษาพ.ศ. 2546 มาตรา  50  มาตรา 62  มาตรา 63  

 งานปฏิคมถือเปนงานหนึ่งที่มีความสําคัญสําหรับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา   เปนงานที่ใหบริการ

และอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการรับรองและตอนรับตลอดจนในการตอนรับแขกผูมาเยือนถือวางานปฏิคม

จะเปนที่เชิดหนาชูตาของโรงเรียนได หากงานปฏิคมสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองแคลว มีประสิทธิภาพ ไม

ขาดตกบกพรองทั้งดานวัสดุอุปกรณและปจจัยตางๆที่เกี่ยวของเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูมาเยือนไดเกิด

ความประทับใจ  ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนางานปฏิคมใหสามารถอํานวยความสะดวกไดอยางท่ัวถึง ตลอดจน

สนองตอมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐานและตัวบงชี้ เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถใหบริการแกบุคลากรที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกไดอยางทั่วถึง 

2. เพ่ือใหสถานบริการและอํานวยความสะดวกรับรองและตอนรับแขกผูมาเยือนอยางทั่วถึง 

3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษามีกลุมงานปฏิคมท่ีสามารถใหบริการแกบุคลากรที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาไดอยางทั่วถึงเปนที่พึงพอใจรอยละ 85 

 เชิงคุณภาพ 

1. การดําเนินงานของงานปฏิคมใหมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2. งานปฏิคมใหบริการและอํานวยความสะดวกรับรองและตอนรับแขกผูมาเยือนอยางทั่วถึง 

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ศึกษานโยบายของโรงเรียนในสวนที่

เก่ียวของกับโครงการฯ 

2. ศึกษาผลการดําเนินโครงการฯ ในปที่ผานมา 

3. ศึกษาบริบทและสภาพความเปนไปไดใน

การพัฒนาโครงการฯ 

4. จัดทําโครงการฯ นําเสนอตอฝายบริหาร 

กันยายน 2562 

 

- 

 

- 

 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ 

และมอบหมายภาระงาน 

2. ดําเนินงานตามแผนที่วางไว 

 

ตุลาคม 2562 

 

ก.ย. 62 – ต.ค. 63 

 

 

 

9,000 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

- ใหบริการเครื่องดื่ม แกครูและบุคลากร

การประชุมสามัญทุกเดือน 

- ใหบริการเครื่องดื่มแกผูมาติดตอราชการ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

กันยายน 2563 

 

- น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 

- 

 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม  2562 -  กันยายน  2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 คาอาหารวางประชุม

ประจําเดือนของ

บุคลากร ตอนรับ

คณะศึกษาดูงานจาก

หนวยงานในสังกัด

และหนวยงาน

ภายนอกและ

คณะกรรมการ

ติดตามผลการ

ดําเนินงานของ

สถานศึกษา 

9,000       9,000 

รวม 9,000 
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7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูท่ีเกี่ยวของ 

1. ครูและบุคลากรทางการศกึษาโรงเรียนขุนควรวิทยาคม และบุคคลท่ัวไปที่มาใชบริการ 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียนและผูมาติดตอราชการ 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. สถานศึกษามีกลุมงานปฏิคมที่

สามารถใหบริการแกบุคลากรที่

เก่ียวของทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาไดอยางทั่วถึงเปนที่พึงพอใจ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

9.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สถานศึกษาสามารถใหบริการแกบุคลากรที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกไดอยางท่ัวถึง  

2. สถานศึกษาบริการและอํานวยความสะดวกรับรองและตอนรับแขกผูมาเยือนอยางท่ัวถึง 

  

รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรมพัฒนางานปฏิคม 

ที ่ รายการ จํานวน ราคา/

หนวย 

รวมเปนเงิน 

1 อาหารวางประชุมประจําเดือน 10 900 900 

รวม 9,000 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

               (นางสาวอัญษมา  มูลศรี) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูตรวจสอบโครงการ 

        (นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร) 

           หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

 

 

  ลงชื่อ.....................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

  (นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ) 

         ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ    สงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน ให 

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธิผล 

ลักษณะโครงการ                      โครงการตอเนื่อง  

ระยะเวลาเริ่มตนโครงการ     1  ตุลาคม  2562 - 30  กันยายน  2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวอัญษมา มูลศรี,นายทรงวุฒิ ลับแล 

กลุมงานที่รับผิดชอบ   บรหิารงานบุคคล,งานพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอที่  5   

สนองยุทธศาสตร สพม.36(พะเยา)  ขอที่  6 

สนองยุทธศาสตร สพฐ.   ขอที่  6 

สนอง สพฐ.            มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

กิจกรรมสงเสริมศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา 

1.  หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 ระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคลใน

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 และมาตรา 26 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และระเบียบอ่ืน ๆที่เก่ียวของ     การพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนใหไดผล

สัมฤทธิ์ ประสบผลสําเร็จตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากคณะครู – นักเรียน จะตั้งใจปฏิบัติ

หนาที่กันอยางเตม็ความสามารถแลว ตองมีชุมชนใหการสนับสนุนดวย การทํางานจึงจะไดราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล 

ทุกโรงเรียนจึงตองแตงตั้ง ดึงชุมชนมารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาเปนที่ปรึกษา 

ควบคุมดูแลนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหคณะกรรมสถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 

3. เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษารอยละ 85 เขารวมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  

สหวิทยาเขต และตนสังกัดจัดขึ้น 

2. คณะกรรมการสถานศึกษารอยละ 85 พึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน

ระดับดีข้ึนไป 
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ดานคุณภาพ 

1. คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนดวยความยินดีและเต็มใจ 

2. คณะกรรมสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกํากับ ดูแล ติดตามกระบวนการดําเนินงานของสถานศึกษา 

เพ่ือนําไปสูการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพสถานศกึษาใหบรรลุผลสําเร็จ 

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ศึกษานโยบายของโรงเรียนในสวนที่

เก่ียวของกับโครงการฯ 

2. ศึกษาผลการดําเนินโครงการฯ ในปที่ผานมา 

3. ศึกษาบริบทและสภาพความเปนไปไดใน

การพัฒนาโครงการฯ 

4. จัดทําโครงการฯ นําเสนอตอฝายบริหาร 

กันยายน 2562 

 

- 

 

- 

นายสมพิศ คําบุญเรือง 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ 

และมอบหมายภาระงาน 

2. ดําเนินงานตามแผนที่วางไว 

- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 

ตุลาคม 2562 

 

พ.ย. 62- ม.ค. 63 

และ 

พ.ค. 63-มิ.ย. 63 

 

 

 

1,000 

นายสมพิศ คําบุญเรือง 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

กันยายน 2563 

 

- 

นายสมพิศ คําบุญเรือง 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 

- 

 

นายสมพิศ คําบุญเรือง 

น.ส.อัญษมา  มูลศรี 

 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

    ตุลาคม  2562 - กันยายน 2563 
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6. งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1. วัสดุในการดําเนิน

กิจกรรม 

   1,000    1,000 

รวม 1,200 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน เขารวมประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาที่ทางโรงเรียนจัดข้ึน 

บันทึกการประชุม บันทึกการเขารวมประชุม 

2. รอยละของคณะกรรมการสถานศกึษา 

พึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณะกรรมสถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 

 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรมสงเสริมศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา 

ที ่ รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวมเปนเงิน 

1 กระดาษขาว เอ 4 (125 แกรม) 1 750 750 

2 ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน 1 250 250 

รวม 1,000 
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กิจกรรมประชุมผูปกครอง 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีความมุงหมายและหลักการตามการจัดการศึกษาให

ยึดหลักวา เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด การศึกษา เนนการมีสวน

รวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

      นอกจากนี้ แนวการจัดกระบวนการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรา 24 (6) จะตองจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึน

ไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและบุคคล ในชุมชนทุกฝาย เพื่อ

รวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

      พรอมทั้งดําเนินการตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 48 โดยใหหนวยงานตนสังกัดและ

สถานศกึษาจัดใหมีระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน

สังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

      การดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามที่กําหนดไว

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหผูปกครอง ชุมชนในทองถ่ินเขา

มามีสวนรวมในกระบวนการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุก ๆ ดาน 

       กิจกรรมการประชุมผูปกครองนักเรียน และประชุมผูปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) จึงเปน

กิจกรรมสําคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผูปกครอง ชุมชน มีโอกาสไดกําหนดแนวทาง รวมวางแผนการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ สอดคลองกับความตองการของ

ชุมชนและทองถ่ิน เพื่อใหเกิดความรวมมือและประสานงาน เพ่ือสงเสริม พัฒนา แกไขใหนักเรียนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี เติบโตเปนบุคคลที่มีคณุคาของสังคม 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูปกครองทราบความกาวหนาในการดําเนินงานของโรงเรียน 

2. เพ่ือใหผูปกครองไดแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียนกับครูที่ปรึกษาเพ่ือสงเสริม/พัฒนา ชวยเหลือ แกไข

อยางเปนระบบ 

3. เพ่ือใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบตางๆ 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ผูปกครองรอยละ 80 เขารวมประชุมผูปกครองที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

2. ผูปกครองและชุมชนรอยละ 85 มีความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป 

  



197 

 

เชิงคุณภาพ  

1. ผูปกครอง มีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

2. ผูปกครอง ไดแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียนกับครูที่ปรึกษาเพื่อสงเสริม/พัฒนา ชวยเหลือ แกไขอยางเปนระบบ 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ศึกษานโยบายของโรงเรียนในสวนที่

เก่ียวของกับโครงการฯ 

2. ศึกษาผลการดําเนินโครงการฯ ในปที่ผานมา 

3. ศึกษาบริบทและสภาพความเปนไปไดใน

การพัฒนาโครงการฯ 

4. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

5. จัดทําโครงการฯ นําเสนอตอฝายบริหาร 

 

กันยายน 2562 

 

กันยายน 2562 

กันยายน 2562 

 

พ.ย.62 และ ม.ิย. 62 

กันยายน 2562 

 

 

 

- งานพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ 

และมอบหมายภาระงาน 

2. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

2.1 ประชุมผูปกครองนักเรียน 

2.1.1 ประชุม วางแผน กําหนดวันเวลาท่ีเหมาะสม 

2.1.2  กําหนดหัวขอ ผูนําเสนอ 

2.1.3  เชิญผูปกครองรวมประชุมในวันเวลาที่

กําหนดและผูปกครองรวมประเมินกิจกรรม 

2.1.4 สรุปผล 

2.2  ประชุมผูปกครองชั้นเรียน

(Classroom  Meeting)      

ครูที่ปรึกษาเตรียมเอกสาร/หลักฐานท่ี

เก่ียวกับนักเรียนท่ีตองแจงผูปกครอง 

-  ผลการเรียนของนักเรียน  

- คะแนนความประพฤติ 

- การสงเสริม/พัฒนา 

- รายงานความกาวหนาดานการเรียนของ

นักเรียน 

- เอกสารที่ทางโรงเรียนมอบใหผูปกครอง 

 

ตุลาคม 2562 

 

พ.ย.62และมิ.ย. 63 

5,000 
งานพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

กันยายน 2563 

 

- 
งานพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

 

- 

 

นายทรงวุฒิ ลับแล 

 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ย. 62 และ ม.ิย.63 

6.งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ท่ีดินฯ 

1. วัสดุที่ใชในการ

ประชุมผูปกครอง 

   5,000    5,000 

รวม 5,000 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. งานพัฒนาผูเรียน 

2. ครูที่ปรึกษา 

3. ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. ผูปกครองรอยละ 80 เขารวมประชุม

ผูปกครองที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

การเขารวมประชุม ใบลงทะเบียนเขารวมประชุม 

2. รอยละของผูปกครองมีความพึงพอใจ

ตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใน

ระดับดีข้ึนไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใหผูปกครองทราบความกาวหนาในการดําเนินงานของโรงเรียน 

2. เพ่ือใหผูปกครองไดแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียนกับครูที่ปรึกษาเพ่ือสงเสริม/พัฒนา ชวยเหลือ แกไข

อยางเปนระบบ 

3. เพ่ือใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบตางๆ 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมประชุมผูปกครอง 

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1 เอกสารประกอบการประชุม 2 700 1,400 

2 คาเครื่องเสียง 2 1000 2,000 

3 คาอาหารวาง 2 800 1,600 

รวม 5,000 

 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

                (นางสาวอัญษมา  มูลศร)ี 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

                (นายทรงวุฒิ  ลับแล) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูตรวจสอบโครงการ 

         (นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร) 

             หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

 

 

  ลงชื่อ.....................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

        (นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ) 

    ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินงาน   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวกรณกิาร ฟกแกว,นางสาวอัญษมา มูลศรี,นายวายุ สมบูรณ

นางณัฐกฤตา ออปมปา,นางลีลาวดี  จันทรประเสริฐ,นายทรงวุฒิ ลับแล 

 นายมณฑล คําวังจันทร 

กลุมงานที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ,งานพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอที่ 1,3 

สนองยุทธศาสตร สพม.36 (พะเยา) ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 

สนองยุทธศาสตร สพฐ.     ขอที่ 1, 2, 3, 4,5 

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

     1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

     1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

     3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

     4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

     1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

     1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

     2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

     3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

     4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

     3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

     3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมา

พัฒนาผูเรียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน / หลักสูตรกลุมสาระ 

1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2542 ไดพัฒนาใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดใหจัดการศึกษาตามหลักสูตร

ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม

และวัฒนธรรมแหงความเปนไทย ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งเปน

หนทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติใหไดผลนั้นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตองตอบสนองนโยบายการ

พัฒนากระบวนการที่ยั่งยืนและยังเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่เนนผลเชิง

ประจักษ ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน / หลักสูตรกลุมสาระ จึงถือไดวาเปนการสนองตอบตอ

นโยบายที่ดีและเกิดผลโดยตรงกับนักเรียน 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนําไปใชได

อยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใหสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศกึษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น  
3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ   

1. ครูรอยละ 85 มีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร 

2. สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 

เชิงคุณภาพ  

1. ครูผูสอนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

1. วิเคราะหนโยบาย จุดเดน

ยุทธศาสตร กรอบงาน 

 

1-15 ตุลาคม 2562 

 

 

- 

 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

ขั้นดําเนินการ (D) 

1. เขียนโครงการ 

 

15- 30 ตุลาคม 2562 

 

- 

 

นางสาวกรณิการฟกแกว 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

2. ปฏิบัติงานตามโครงการ 

- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

- พัฒนาหลักสูตรกลุมสาระ 

1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 - นางสาวกรณิการฟกแกว 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลและติดตามผล

โครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการ

จัดทําโครงการ 

 

1-15สิงหาคม 2563 

15-31สิงหาคม 2563 

 

 

- 

- 

 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุง

และพัฒนากิจกรรมแลวใช

เปนตนแบบของโครงการ

ตอไป 

 

1-30 กันยายน 2563 

 

- 

 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

5. ระยะเวลาดําเนินการ    

1 ตุลาคม 2562 - 30กันยายน 2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

  

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ท่ีดินฯ 

1. คาดําเนินการจัด

อบรมหลักสูตร

สถานศึกษาและ

หลักสูตรกลุมสาระ

การเรียนรู 

   1,000    1,000 

รวม 1,000 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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2. นักเรียน   ครูและบุคลากรของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. ครูรอยละ 85 มีความรู ความ

เขาใจ มีความสามารถในการพัฒนา

หลักสูตร 

การสอบถาม / สัมภาษณ แบบประเมิน 

2. สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุม

สาระการเรียนรูครบทุกกลุมสาระ

การเรียนรู 

สํารวจ หลักสูตรกลุมสาระ 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใหครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนําไปใชได

อยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใหสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศกึษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น  
 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน / หลักสูตรกลุมสาระ 

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1 กระดาษถายเอกสาร A4 Double A 4 145 580 

2 แฟมโชวเอกสารปกพีวีซี N0.723 5 75 375 

3 กระดาษโปสเตอรสี หนาเดียว 9 5 45 

รวม 1,000 
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กิจกรรมชุมนุม   

1. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2552 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปน

มนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย พลเมืองโลก ยึดมั่นในการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย การพัฒนาที่สําคัญคือ การพัฒนาที่สมดุลอยางเปนองครวม ทุกดาน

เพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ ดวยเหตุผลดังกลาว กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจึงเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ชวยใหผูเรียนไดนําองคความรู ทักษะ จากการเรียนรูและประสบการณของผูเรียนมาปฏิบัติ

กิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และมีจิตสํานึกสาธารณะที่ดีงาม เปนคนมีปญญา ในการใช

ทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร การแกปญหาและการใชเทคโนโลยี และเปนคนดี มีความสุขในการดํารงชีวิตอยางพอเพียงโดย

อยูรวมกันกับผูอื่นในสังคมไดอยางสรางสรรคและดวยการกําหนดอัตลักษณของโรงเรียนท่ีเนนการพัฒนาตนเองของนักเรียน

ดวยกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายของโรงเรียนภูซางวิทยาคมนั้นทางงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจึงเห็นความสําคัญของการ

สงเสริมงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีท้ังงานกิจกรรมชุมนุม งานลูกเสือเนตรนารี งานแนะแนว งานกิจกรรมสาธารณะ

ประโยชนที่ควรมีการพัฒนาใหสอดคลองกับมาตรฐานและหลักสูตรของโรงเรียนที่ไดกําหนดไว 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ

ถนัดของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการ

ประยุกตความรูมาใชในการปองกันแกปญหาและเรียนรูจากประสบการณจริง กอปรกับ มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ

สังคมและเทคโนโลยี กอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียตอการดําเนินชีวิตในปจจุบันของบุคคล ทําใหเกิดความยุงยาก ซับซอน

มากยิ่งข้ึน จําเปนตองปรับเปลี่ยนวิถากรดําเนินชีวิตใหสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีคุณคามีศกัดิ์ศรี และมีความสุข 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพ่ิมเติม

จากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืน

อยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาที่สําคัญ ไดแก  การ

พัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน  ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่ง

ที่จะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาองค

รวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม ซึ่งสถานศึกษาจะตอง

ดําเนินการอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมนักเรียนซึ่งเปนกิจกรรมพัฒนา

ความถนัด ความสนใจ ความตองการของผูเรียน ซึ่งไดแก กิจกรรมชุมนุมตางๆ เปนกิจกรรมที่มุงเนนการเติมเต็มความรู 

ความชํานาญและประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อการคนพบความถนัด ความสนใจของตนเอง และพัฒนา

ตนเองใหเต็มศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะของสังคม และปลูกฝงจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคม 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนผูเรียนไดรับความรูและประสบการณ จากการจัดกิจกรรมชุมนุมตามความตองการ

และความถนัดของผูเรียน 
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2. เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษามีกิจกรรมชุมนุมหลากหลากหลายสามารถตอบสนองความตองการ 

ความถนัด และความสนใจของผูเรียน 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ   

1. ผูเรียนรอยละ 93 ผานกิจกรรมชุมนุม 

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมชุมนุมหลากหลากหลายสามารถตอบสนองความตองการ ความถนัด และ

ความสนใจของผูเรียนรอยละ 93 

เชิงคุณภาพ  

1. ผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมชุมนุมไดรับความรูและประสบการณ จากการจัดกิจกรรมชุมนุมและ

สามารถนําไปประยุกตในชีวิตประจําวันได  

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

1. วิเคราะหนโยบาย จุดเดน

ยุทธศาสตร กรอบงาน 

 

1-15 ตุลาคม 2562 

 

 

- 

 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

ขั้นดําเนินการ (D) 

1. เขียนโครงการ 

2. ปฏิบัติงานตามโครงการ 

- กิจกรรมชุมนุมตามความถนัด

และสนใจของนักเรียน 

 

15-30 ตุลาคม 2562 

1 ตุลาคม 2562- 30

กันยายน 2563 

 

- 

- 

 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลและติดตามผล

โครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทํา

โครงการ 

 

1-15สิงหาคม 2563 

15-31สิงหาคม 2563 

 

 

- 

- 

 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

5. ระยะเวลาดําเนินการ    

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

 -  

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนผานกิจกรรม

ชุมนุม 

- บันทึกกิจกรรมชุมนุม - แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม 

 

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมชุมนุม

หลากหลากหลายสามารถตอบสนอง

ความตองการ ความถนัด และความ

สนใจของผูเรียน 

- การสังเกต - แบบบันทึกการสังเกต 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนผูเรียนไดรับความรูและประสบการณ จากการจัดกิจกรรมชุมนุมตามความตองการและความ

ถนัดของผูเรียน 

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมชุมนุมหลากหลากหลายสามารถตอบสนองความตองการ ความถนัด และ

ความสนใจของผูเรียน 
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กิจกรรมลูกเสือ 

1.  หลักการและเหตุผล   

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 กําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไว 3 

กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 

กิจกรรมลูกเสือ เปนกิจกรรมหนึ่ง ในกลุมกิจกรรมเพ่ือบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและตามขอบังคับคณะลูกเสือ

แหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509 กิจกรรมลูกเสือมีวัตถุประสงคเพ่ือฝก

ใหลูกเสือมีความอดทน อยูในระเบียบวินัย รูจักชวยตนเอง รูจักอยูและทํางานรวมกับผูอ่ืน ในการประเมิน

คุณภาพภายนอกเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบงชี้พ้ืนฐานท่ี 2.3 กลาวถึงการบําเพ็ญ

ประโยชนตอสังคมของกิจกรรมลูกเสือไวดวยซึ่งแสดงใหเห็นวากิจกรรมลูกเสือมีความสําคัญตอผูเรียนมาก 

โรงเรียนขุนควรวิทยาคมจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดใหมีกิจกรรมนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค   

1. เพ่ือใหลูกเสือเปนพลเมืองดี รูจักชวยเหลือสังคมดวยความเต็มใจ 

2. เพ่ือใหลูกเสือไดพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณตรงและเรียนรูเพิ่มเติม 

3.  เปาหมาย  

เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนลูกเสือรอยละ 95 ผานกิจกรรมลูกเสือ 

2. ผูเรียนลูกเสือรอยละ 95 เขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย รัก

ความเปนไทย และอยูอยางพอเพียง 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนลูกเสือมีความประพฤติดานคณุธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด  

2. ผูเรียนลูกเสือไดฝกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยูและทํางานรวมกับผูอ่ืน 

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม 

2. นาํเสนอโครงการเพือ่ขออนมุัต ิ

 

กันยายน 2563 

 

 

- 

นางสาวอัญษมา มูลศรี 

ขั้นดําเนินการ (D) 

1. เขียนโครงการ 

2. ปฏิบัติงานตามโครงการ 

- กิจกรรมวันวชิราวุธ    

- กิจกรรมเดินทางไกลและเขา

คายพักแรม ของลูกเสือสามัญ

 

 

 

25 พฤศจิกายน 2562 

กุมภาพันธ 2563 

 

 

 

 

500 

6,000 

 

นางสาวอัญษมา มูลศรี 

ผูกํากับลูกเสือทุกคน 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

รุนใหญ ระดับชั้น ม. 1 – ม. 3 

ปการศึกษา 2562 

- กิจกรรมเขาคายลูกเสืออนุรักษ

ปา ของลูกเสือสามัญรุนใหญ 

ระดับชั้น ม. 1 – ม. 3 ณ 

อุทยานแหงชาติภูนาง 

- กิจกรรมวันคลายวันสถาปนา

คณะลูกเสือแหงชาติ 

- วัสดุจัดการเรียนการสอน

ตลอดปงบประมาณ 2563  

- กิจกรรมรับการนิเทศการ

ดําเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา 

ปงบประมาณ 2563 โดย สพม. 36 

 

 

มกราคม – กุมภาพันธ 

2563 

 

 

1 กรกฎาคม 2563 

 

พฤศจิกายน 2562 – 

กันยายน 2563 

สิงหาคม – กันยายน 

2563 

 

 

6,000 

 

 

 

500 

 

2,000 

 

- 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลและติดตามผล

โครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการ

จัดทําโครงการ 

 

1-15สิงหาคม 2563 

15-31สิงหาคม 2563 

 

 

- 

- นางสาวอัญษมา มูลศรี 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุง

และพัฒนากิจกรรมแลวใช

เปนตนแบบของโครงการ

ตอไป 

 

1-30 กันยายน 2563 

 

- 
นางสาวอัญษมา มูลศรี 

 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 พฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ 2563 

1. 25 พฤศจิกายน 2562 วันวชิราวุธ กิจกรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 ผูทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย 

2. ภายในเดือนกุมภาพันธ 2563 กิจกรรมเดินทางไกลและเขาคายพักแรม ของลูกเสือสามัญรุนใหญ 

ระดับชั้น ม. 1 – ม. 3 

3. ภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2563 กิจกรรมเขาคายลูกเสืออนุรักษปา ของลูกเสือสามัญรุน

ใหญ ระดับชั้น ม. 1 – ม. 3 ณ อุทยานแหงชาติภูนาง  

4. 1 กรกฎาคม 2563 วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาต ิ
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6.  งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อ่ืน ๆ(ระบุ)................................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใช

งบประมาณและ

ทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 วัสดุในการจัด

กิจกรรมลูกเสือ 

   15,000    15,000 

รวม 15,000 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูท่ีเกี่ยวของ  

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

2. อุทยานแหงชาติภูนาง อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนลูกเสือผาน

กิจกรรมลูกเสือ 

การเขารวมกิจกรรม แบบรายงานการเขารวม

กิจกรรม 

ปพ.5 

2. รอยละของผูเรียนลูกเสือเขารวม

กิจกรรมท่ีสงเสริมความรักชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตริย รัก

ความเปนไทย และอยูอยาง

พอเพียง 

การเขารวมกิจกรรม แบบรายงานการเขารวม

กิจกรรม 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ลูกเสือเปนพลเมืองดี รูจักชวยเหลือสังคมดวยความเต็มใจ 

2. ลูกเสือไดพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณตรงและเรียนรูเพ่ิมเติม 
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รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมลูกเสือ 

ที ่ รายการ ราคา/หนวย จํานวน รวม 

1 กิจกรรมวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2562 1 500 500 

2 

กิจกรรมเดินทางไกลและเขาคายพักแรม ของลูกเสือ

สามัญรุนใหญ ระดับชั้น ม. 1 – ม. 3 

ปการศึกษา 2562 

1 6,000 6,000 

3 กิจกรรมเขาคายลูกเสืออนุรักษปา ของลูกเสือสามัญรุน

ใหญ ระดับชั้น ม. 1 – ม. 3 ณ อุทยานแหงชาติภูนาง 
1 6,000 6,000 

4 กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ1 

กรกฎาคม 2563 
1 500 500 

5 วัสดุจัดการเรียนการสอนตลอดปงบประมาณ 2563 1 2,000 2,000 

  รวมงบประมาณ 
  

15,000 
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กิจกรรมยุวกาชาด 

1.  หลักการและเหตุผล   

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 กําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไว 3 

กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม และกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกกิจกรรม เปนกิจกรรมที่หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาจัดใหนักเรียนไดมี

พัฒนาการทั้งทางดานรางกาย สติปญญา จิตใจ และสังคม  ไดฝกปฏิบัติจริงเก่ียวกับทักษะการดํารงชีวิตเพื่อให

อยูรวมกันอยางมีความสุขในสังคม  โรงเรียนขุนควรวิทยาคม  มีภารกิจดําเนินงานสงเสริมกิจการ ยุวกาชาด  

เพ่ือให ผูบังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดไดรวมกันจัดกิจกรรม อีกทั้งยังใหยุวกาชาดไดมีโอกาสปฏิบัติ

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เพ่ือชวยเหลือสังคมตามอุดมการณของยุวกาชาด  

2.  วัตถุประสงค   

1. เพ่ือใหยุวกาชาดไดปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

2. เพ่ือใหยุวกาชาดเปนพลเมืองดี รูจักชวยเหลือสังคมตามอุดมการณของยุวกาด 

3.  เปาหมาย  

เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนยุวกาชาดรอยละ 95 ผานกิจกรรมยุวกาชาด 

2. ผูเรียนยุวกาชาดรอยละ 95 เขารวมกิจกรรมที่สงเสริมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย 

รักความเปนไทย และอยูอยางพอเพียง 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนยุวกาชาด มีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคมและจิตสํานึกตามที่

สถานศึกษากําหนดปรากฏชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

2. ผูเรียนยุวกาชาดยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผูอื่น และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3.นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 

10 ตุลาคม 2562 

 

21 ตุลาคม 2562 

  

 

 

คณะครูผูนํา 

ยุวกาชาด 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. แตงตั้งคณะกรรมการสอนตามฐานการ

เรียนรู 

-ฐานประวัติความเปนมาของยุวกาชาด 

-ฐานระเบียบแถวและสัญญาณนกหวีด 

-ฐานเงื่อน 

 

28 ต.ค. 2562 

 

30 ต.ค. 2562 

ถึง 

12 ก.พ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครูผูนํา 

ยุวกาชาด 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

-ฐานปฐมพยาบาล 

-ฐานนันทนาการ 

-ฐานประกอบอาหาร 

-ฐานคายยุวกาชาด 

-ฐานบําเพ็ญประโยชน 

2. กิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาดไทย 

3. กิจกรรมเขาคายยุวกาชาด 

 

 

 

27-31 ม.ค. 2563 

14-16 ก.พ. 2563 

 

 

 

 

 

 

15,000 

 

 

 

 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. การประเมินกิจกรรมผาน /ไมผาน

ประเมินผลและติดตามผลกิจกรรม  

2. สรุปผลกิจกรรม 

 

19 ก.พ. 2563 

 

25 ม.ีค. 2563 

  

คณะครูผูนํา  

ยุวกาชาด 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของกิจกรรมตอไป 

 

30 ม.ีค. 2563 

  

คณะครูผูนํา 

ยุวกาชาด 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

18 ธ.ค. 2562 - 19 ก.พ. 2563 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

 อุดหนุนรายหัว 

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 ระดมทรัพย 

 อ่ืน ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1. วัสดุอุปกรณ    49,20    4,920 

2. คาอาหาร    10,080    10,080 

รวม 15,000 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูท่ีเกี่ยวของ  

1. ครูผูนํายุวกาชาด บุคลากรโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนลูกเสือผาน

กิจกรรมลูกเสือ 

การเขารวมกิจกรรม แบบรายงานการเขารวม

กิจกรรม 

ปพ.5 

2. รอยละของผูเรียนลูกเสือเขารวม

กิจกรรมท่ีสงเสริมความรักชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตริย รัก

ความเปนไทย และอยูอยางพอเพียง 

การเขารวมกิจกรรม แบบรายงานการเขารวม

กิจกรรม 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ยุวกาชาดไดปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

2. ยุวกาชาดเปนพลเมืองดี รูจักชวยเหลือสังคมตามอุดมการณของยุวกาด 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมยุวกาชาด 

ที ่ รายการ หนวย ราคาตอหนวย รวม 

1 
คาจางเหมาประกอบอาหาร 3 มื้อ มือละ 50 บาท 

จํานวน 100  คน 
50 300 15,000 

รวม 15,000 
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กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2553 หมวดที่ 1 มาตรา 7 กลาววา ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่เสรีภาพ 

ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษา

ผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรู อันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี

ความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

ทั้งนี้ในปจจุบันปญหาเรื่องของเหตุบานการเมืองและความม่ันคง เริ่มมีอยูอยางแพรหลาย ประชาชนใน

ประเทศเริ่มขาดความสามัคคีแบงพรรค แบงฝาย เพ่ือเปนการจรรโลงไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งเปนศูนย

รวมจิตใจของคนในชาติ การเขารับการคัดเลือกเขาเรียนในหลักสูตรของนักศึกษาวิชาทหาร ก็เปนอีกทางหนึ่งท่ีจะ

ชวยปลูกฝงจิตสํานึกของความมีระเบียบวินัย ความเขมแข็ง และความรักชาติอีกทางหนึ่ง ซึ่งในทุกปการศึกษา ก็

จะมีการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนในหลักสูตรนี้ทุกๆป ในชวงตนภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษา  

ดังนั้นเพ่ือเปนการสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนในหลักสูตรของนักศึกษาวิชาทหาร จึงไดมีการจัดรูปแบบโครงการและ

งบประมาณไวรองรับ และเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตาง  ๆที่จะเกิดขึ้น ตลอดของหวงการเรียนในหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 

เพ่ือสงเสริมใหผูที่เรียนในหลักสูตรนี้ ไดเกิดความภาคภูมิใจ และเปนแกนนําในการรักษาระเบียบวินัยภายในโรงเรียน เปน

บุคลากรตัวอยางที่ดีใหแกชุมชน และชวยเหลืองานกิจกรรมตางๆของโรงเรียนในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาวิชาทหารมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาวิชาทหารเปนแบบอยางดานความมีวินัย และเปนพลเมืองที่ดีของชาติ 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. นักศึกษาวิชาทหารรอยละ 93 ไดเลื่อนข้ันและจบตามหลักสูตรการฝกนักศึกษาวิชาทหาร 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูสมัครเขาเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร สามารถสอบผานเกณฑเขาเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชา

ทหารชั้นปที่ 1 ได 

2. นักศึกษาวิชาทหารท้ัง 3 ชั้นป มีระเบียบวินัย ชวยกิจกรรมของโรงเรียน ชวยเหลือกิจกรรมของ

สังคมและไมสรางความเสื่อมเสียใหกับโรงเรียนและเปนบุคลากรตัวอยางที่ดีใหแกชุมชน 
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4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจข้ันตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3.นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

21-25 ก.ย. 62  นายวายุ สมบูรณ 

นายทรงวุฒิ ลับแล 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

     - เปดกิจกรรมการฝก นศท.ทุกชั้นป   

ภาค ข (ศูนยฝกปง) 

- กิจกรรมรับสมัคร นศท.ประจําป2563 

- กิจกรรมไหวครูของ นศท.ประจําป

การศกึษา 2563 

- กิจกรรมฝกอบรมภาคปกติ/ภาคสนาม 

นศท.ทุกชั้นป ปการศึกษา 2563 

- กิจกรรมยิงปนประจําปการศึกษา 2563 

- พิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนและสวนสนาม 

นศท.มทบ.34 พย. ปการศึกษา 2563 

 

 

1 ต.ค.- 6 ธ.ค. 62 

 

พ.ค. 63 

ม.ิย.63 

 

ก.ย.62 – ต.ค. 63 

 

พ.ย.63 

ธ.ค. 63 

 

 

- 

นายวายุ สมบูรณ 

นายทรงวุฒิ ลับแล 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจดัทําโครงการ 

10-30 ต.ค.2563  นายวายุ สมบูรณ 

นายทรงวุฒิ ลับแล 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

8. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

25-30 ต.ค.2563  นายวายุ สมบูรณ 

นายทรงวุฒิ ลับแล 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

6.งบประมาณและทรัพยากร 

 - 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

๑. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

๒. คายขุนเจืองธรรมิกราช 
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8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของนักศึกษาวิชาทหารได

เลื่อนขั้นและจบตามหลักสูตรการฝก

นักศึกษาวิชาทหาร 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาวิชาทหารมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

2. นักศึกษาวิชาทหารเปนแบบอยางดานความมีวินัย และเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ 
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กิจกรรมจิตอาสา 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ) พ.ศ.2545 ไดกลาวไวใน

มาตราที่ 23-24 และ 26 เก่ียวกับการจัดการศึกษาสรุปไดวา ตองเนนความสําคัญทั้งความรูและคุณธรรม การ

จัดกระบวนการเรียนรูตอง บูรณาการความรูตาง ๆ  เชน  ความรูเกี่ยวกับตนเอง ทักษะทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมี

ความสุข  โดยผสมผสานสาระความรูเหลานั้นใหไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม

ที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชาและใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณา

พัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู

ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมในระดับและรูปแบบการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมี

นโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู มุงมั่นขยายโอกาสทางการศึกษาใหเยาวชนไดรับการศึกษา

ที่มีคุณภาพอยางกวางขวางและทั่วถึง โดยคํานึงถึงการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน ครอบคลุม ทั้งดาน

พฤติกรรม จิตใจ และปญญา นอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ยังได

สงเสริมและสรางความตระหนักใหผูเรียนมีจิตสํานึกในคุณคาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท 

สันติวิธี   วิถีประชาธิปไตย  พัฒนาผูเรียนดานการมีจิตสาธารณะตอสังคมและสิ่งแวดลอม (สํานักวิชาการและ

มาตรฐานการศกึษา : 2548)       

งานจิตอาสาเปนอีกชองทางหนึ่ง ในการพัฒนายกระดับจิตใจใหเยาวชนคนรุนใหมใหมีความเขาใจ

เอ้ือเฟอ หันมาทํากิจกรรมเพ่ือสังคมมากขึ้น เพราะงานจิตอาสาเปนสิ่งที่ใหเยาวชนไดหันมาทําความเขาใจใน

ตนเองและสังคมเพิ่มมากข้ึน ผูท่ีมีจิตใจเปนผูให อาจจะเปนการใหสิ่งของ ใหเงิน ใหความชวยเหลือดวยกําลัง

แรงกาย แรงสมอง ซึ่งเปนการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แมกระทั่งเวลา เพ่ือเอ้ือเฟอเผื่อแผใหแกสวนรวม  

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีพฤติกรรมจิตอาสา ทําประโยชนเพ่ือชุมชน หรือสังคม 

2. เพ่ือใหผูเรียนไดฝกกิจกรรมจิตอาสาดวยการลงมือปฏิบัติจริง 

3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 95 ไดเขารวมกิจกรรมที่ทําประโยชนเพื่อทองถิ่นของตน เพ่ือชุมชน หรือสังคม

อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2. ผูเรียนรอยละ 95 ผานกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

 เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนมีจิตสํานึกในดานจิตสาธารณะ และทํากิจกรรรมอยางตอเนื่อง 

2. สถานศึกษาสงเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรมสาธารณประโยชนดวยตนเอง  
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4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

1. วิเคราะหนโยบาย จุดเดนยุทธศาสตร 

กรอบงาน 

2. เขียนโครงการ 

 

กันยายน 2562 

 

 

- 

 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

ขั้นดําเนินการ (D) 

2. ปฏิบัติงานตามโครงการ 

- นักเรียนดําเนินกิจกรรมจิตอาสา 

 

1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 

63 

 

- 

- 

 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

1-15 สิงหาคม 2563 

15-31 สิงหาคม 2563 

 

- 

- 

 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและ

พัฒนากิจกรรมแลวใชเปนตนแบบ

ของโครงการตอไป 

 

1-30 กันยายน 2563 

 

- 

 

นางสาวกรณกิาร ฟกแกว 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

 - 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนไดเขารวม

กิจกรรมท่ีทําประโยชนเพ่ือทองถ่ินของ

ตน เพ่ือชุมชน หรือสังคมอยางนอย

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

การเขารวมกิจกรรม 

 

แบบบันทึกการเขารวมกิจกรรรม 

 

2. รอยละของผูเรียนผานกิจกรรมเพ่ือ

สังคมและสาธารณประโยชน 

การทํากิจกรรมจิตอาสา 

 

รายงานจิตอาสา 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีพฤติกรรมจิตอาสา ทําประโยชนเพ่ือชุมชน หรือสังคม 

2. ผูเรียนไดฝกกิจกรรมจิตอาสาดวยการลงมือปฏิบัติจริง 
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กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 

1. หลักการและเหตุผล 

 นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรมนโยบายหนึ่งคือการ

ปรับลดเวลาเรียนของเด็กใหนอยลงเปนการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูโดยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานพิจารณาปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาใหนอยลงแตตองไมกระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆควรเรียนรูครู

ตองใชความสามารถในการอธิบายและบูรณาการใหครบถวนอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนและกําหนดให

สถานศึกษาตองจัดกิจกรรมสรางสรรคใหผูเรียนอยางหลากหลายเพื่อเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะหความมี

น้ําใจตอกันการทํางานเปนทีมกระตุนใหผูเรียนไดคนหาศักยภาพและความชอบของตนเอง 

 การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูเปนกรอบวิสัยทัศนดานการศึกษาเพ่ือเตรียมนักเรียนใหพรอมเขาสูการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของไทยนั้นสอดคลองกับของหลายประเทศที่เปนผูนาดานการศึกษาของโลกที่เห็นพอง

กันกับแนวคิดสําคัญในศตวรรษที่ 21 เรื่องของจิตสํานึกตอโลกความรูพ้ืนฐานการประกอบสัมมาอาชีพความรู

พ้ืนฐานดานพลเมืองสุขภาพและสิ่งแวดลอมและทักษะที่จาเปนในศตวรรษที่ 21อันไดแกทักษะการเรียนรูและ

นวั ตกร รม ทักษะด านสา รสน เทศสื่ อ และ เทค โน โ ลยี ทั กษะการทํ า ง านทั กษะชี วิ ต ท่ี ใ ช ไ ด จ ริ ง 

(กับครอบครัวโรงเรียนชุมชนรัฐและประเทศชาติ) โลกกาลังเปลี่ยนแปลงคนที่มีความรูและทักษะในการรับมือ

กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่องและสามารถปรับตัวเองใหเขากับสถานการณใหมๆไดเทานั้นที่จะ

ประสบความสําเร็จทักษะแหงศตวรรษที่ 21 จะชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

ไดตลอดเวลา 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมตามแนวทาง นโยบาย  “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ไดอยาง มี

คุณภาพ 

2. เพ่ือใหครูสามารถพัฒนา/ปรับ/ออกแบบการจัดกิจกรรมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามความ

สนใจและความถนัดอยางเต็มตามศักยภาพ 

3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. ครูรอยละ 100 สามารถจัดกิจกรรมตามแนวทาง นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  

2. สถานศึกษามีรูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูที่สอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรู 

3. ผูเรียนรอยละ 95 ไดเรียนรูตามแนวทาง นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนไดพัฒนาตนเองรอบดาน ครอบคลุม 4 H  

2. ผูเรียนไดรับโอกาสและมีเวลาลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้นในการเรียนกลุม

สาระการเรียนรูหลัก  

  



221 

 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

1. วิเคราะหนโยบาย จุดเดนยุทธศาสตร 

กรอบงาน 

2. เขียนโครงการ 

 

กันยายน 2562 

 

 

- 

 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

ขั้นดําเนินการ (D) 

1. ปฏิบัติงานตามโครงการ 

- จัดกิจกรรมตามแนวทาง นโยบาย 

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” 

 

1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 

63 

 

- 

4,000 

 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

1-15 สิงหาคม 2563 

15-31 สิงหาคม 2563 

 

- 

- 

 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและ

พัฒนากิจกรรมแลวใชเปนตนแบบ

ของโครงการตอไป 

 

1-30 กันยายน 2563 

 

- 

 

นางสาวกรณกิาร ฟกแกว 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

 อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 วัสดุอุปกรณ    4,000    4,000 

รวม 4,000 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ ผูที่เกี่ยวของ 

 1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

 2. นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. รอยละของครูสามารถจัดกิจกรรม

ตามแนวทาง นโยบายลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู  

การสํารวจ แบบสํารวจ 

แผนจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 

ลดเวลารู” 

2. สถานศึกษามีรูปแบบการจัด

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูที่

สอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรู 

การสํารวจ แบบสํารวจ 

แผนจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 

ลดเวลารู” 

3. รอยละของผูเรียนไดเรียนรูตาม

แนวทาง นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิม

เวลารู 

การเขารวมกิจกรรม แบบบันทึกการเขารวมกิจกรรม 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมตามแนวทาง นโยบาย  “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ไดอยาง มี

คุณภาพ 

2. เพ่ือใหครูสามารถพัฒนา/ปรับ/ออกแบบการจัดกิจกรรมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามความ

สนใจและความถนัดอยางเต็มตามศักยภาพ 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 

ที ่ รายการพสัด ุ หนวย ตอหนวย รวม 

1 กระดาษถายเอกสาร A4 Double A  15 145 2,175 

2 กระดาษการดสีทําปก 10 140 1,400 

3 แฟมโชวเอกสารปกพีวีซี N0.723 5 75 375 

4 กระดาษโปสเตอรสี หนาเดียว 10 5 50 

รวม 4,000 
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กิจกรรมนิเทศการสอน 

1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2542 ไดพัฒนาใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจัก

ไทย พุทธศักราช 2540และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดใหจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม 

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแหงความเปนไทย ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งเปน

หนทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติใหไดผลนั้นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตองตอบสนองนโยบายการ

พัฒนากระบวนการที่ยั่งยืนและยังเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่เนนผลเชิง

ประจักษ ดังนั้นกิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน จึงถือไดวาเปนการสนองตอบตอนโยบายที่ดีและเกิดผล

โดยตรงกับนักเรียน  

2. วัตถุประสงค 

1. สถานศึกษามีแผน/โครงการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มุงสงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ดําเนินการจริงตามกรอบและปฏิทินที่กําหนด 

2. เพ่ือใหครูมกีารพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ   

1. สถานศึกษามีการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มุงสงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม

กรอบและปฏิทินที่กําหนด รอยละ 85 

2. ครูรอยละ 100 ไดรับนิเทศภายในสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ  

1. ครูผูสอนไดรับการนิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียนแลวนําผลไปพัฒนา 

2. สถานศกึษามีการประเมิน สรุปผล และรายงานผลการนิเทศภายในทุกภาคเรียน 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

1. วิเคราะหนโยบาย จุดเดนยุทธศาสตร 

กรอบงาน 

2. เขียนโครงการ 

 

กันยายน 2562 

 

 

- 

 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

ขั้นดําเนินการ (D) 

1. ปฏิบัติงานตามโครงการ 

- นิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

โดยหัวหนากลุมสาระ/วิชาการ/ 

ผูบริหาร 

 

 

 

- 

 

 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

นางสาวกรณิการฟกแกว 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

1-15 สิงหาคม 2563 

15-31 สิงหาคม 2563 

 

- 

- 

 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

นางสาวกรณิการฟกแกว 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและ

พัฒนากิจกรรมแลวใชเปนตนแบบ

ของโครงการตอไป 

 

1-30 กันยายน 2563 

 

- 

 

นางสาวกรณกิาร ฟกแกว 

5. ระยะเวลาดําเนินการ    

พฤศจิกายน 2562 – ตุลาคม 2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

 - 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. นักเรียน   ครูและบุคลากรของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน

สถานศึกษาที่มุงสงเสริมการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนตามกรอบและปฏิทิน

ที่กําหนด  

นิเทศชั้นเรียน แบบนิเทศชั้นเรียน 

2. รอยละของครไูดรับนิเทศภายในสถานศึกษา นิเทศชั้นเรียน แบบนิเทศชั้นเรียน 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สถานศกึษามีแผน/โครงการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มุงสงเสริมการพัฒนาการจดัการเรยีนการสอน 

ดําเนินการจริงตามกรอบและปฏิทินที่กําหนด 

2. เพ่ือใหครูมกีารพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
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กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคมไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนานักเรียนตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวานักเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวานักเรียนมีความสําคัญที่สุด การจัดกิจกรรมใหนักเรียนได

เรียนรูจากประสบการณจริง  เปนผูใหญที่ดีในสังคม ซึ่งโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของสังคมและชุมชน  โรงเรียนจึง

มีบทบาทหนาที่ในการเตรียมความพรอมนักเรียนใหเปนผูใหญที่ดีในสังคม การสรางนิสัยใหนักเรียนรูจัก

ระเบียบ ขอบังคบั กฎเกณฑและกติกาตลอดจนรูจักรับผิดชอบตอหนาที่ที่ตนพึงมีตอหมูคณะ ชุมชน และสังคม

ไดอยางเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนํารูปแบบประชาธิปไตยมาใชในโรงเรียน เพ่ือเปนเปนการปู

พ้ืนฐานประชาธิปไตยใหดีข้ึนและรูจักปฏิบัติตนใหถูกตองตามภาระหนาที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย 

สามารถดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางเปนสุข    

 โรงเรียนจึงไดมีการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน มีการแตงตั้งคณะกรรมการและครูที่ปรึกษา

กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน   มีการวางแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการ   มีสถานที่สําหรับปฏิบัติ

กิจกรรมของนักเรียน  มีการจัดอบรมเพ่ือเปนการพัฒนาคณะกรรมการนักเรียนโดยการถายทอดประสบการณ

ความรูทั้งจากรุนพ่ีและผูทรงคุณวุฒิในชุมชน จากนั้นทําการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือเปน

ประโยชนในการพัฒนากิจกรรมประชาธิปไตยใหดียิ่งข้ึนไป   

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนการปลูกฝงประชาธิปไตยใหกับนักเรียน 

2. เพ่ือฝกฝนใหนักเรียนมีสวนรวมและมีประสบการณในการบริหารและการปกครองโดยนักเรียน

เพ่ือนักเรียน 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

1. ผูเรียนรอยละ 93 รวมใชสิทธิเ์ลือกสมาชิกสภานักเรียน 

2. ผูเรียนรอยละ 93 มีความรูความเขาใจเรื่องประชาธิปไตย 

เชิงคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีสภานักเรียนท่ีไดมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

2. ผูเรียนไดแสดงออกถึงความเปนประชาธิปไตยในการบริหารและการปกครองโดยนักเรียนเพ่ือ

นักเรียน 
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4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมงานการ (P) 

1.1 จัดเตรียมโครงการและผูรับผิดชอบ 

1.2 ประชาสัมพันธเชิญชวนใหนักเรียน

สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

1.3 รับสมัครเพ่ือคัดเลือกเปน

คณะกรรมการนักเรียน 

1.4  จัดทําเอกสารประกอบการเลือกตั้ง 

ม.ค.63 

 

 

 

 
งานพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 

ขั้นดําเนินการ (D)  

2.1 ดําเนินการตามกําหนดการ 

-  จัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้ง

คณะกรรมการนักเรียนตามระบอบ

ประชาธิปไตยตามหลักสากล 

-  นับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง 

-  แตงตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

2.2 ประสานงาน แกไขปญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 

โดยผูที่เก่ียวของ 

ก.พ. 63 7,000 

งานพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนและ

คณะกรรมการสภา

นักเรียนชุดเดิม 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

ม.ีค.63  นายทรงวุฒ ิ

ลับแล 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

ม.ีค.63 

 นายทรงวุฒ ิ

ลับแล 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

มกราคม 2563 –มีนาคม 2563 
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6.งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 วัสดุที่ใชในกจิกรรม

เลือกตั้ง

คณะกรรมการ 

นักเรียน 

   7,000    7,000 

รวม 7,000 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. ฝายงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

2. คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนขุนควรวิทยาคมทุกคน 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนรวมใชสิทธิเ์ลือก

สมาชิกสภานักเรียน 

การเขารวมกิจกรรม 

 

แบบลงทะเบียนการใชสิทธิ์

เลือกตั้ง 

2. รอยละของผูเรียนมีความรูความ

เขาใจเรื่องประชาธิปไตย 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือเปนการปลูกฝงประชาธิปไตยใหกับนักเรียน 

2. เพ่ือฝกฝนใหนักเรียนมีสวนรวมและมีประสบการณในการบริหารและการปกครองโดย

นักเรียนเพ่ือนักเรียน 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1 เสื้อสภานักเรียน 35 ตัว 200 7,000 

รวม 7,000 
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กิจกรรมนํานักเรียนเขารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจําปการศึกษา 2562 

1. หลักการและเหตุผล 

คุณภาพการศึกษาเปนคําที่มีความหมายกวางข้ึนอยูกับมุมมองของนักการศึกษาจะมองในมิติใดแตสวนใหญมัก

มองในสามมิติคือ 1) คุณภาพของทรัพยากรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงคุณภาพของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 2) คุณภาพดานการจัดการเรียนการสอนและ 3) คณุภาพของผลผลิตนอกจากนี้ยังอาจหมายรวมถึงความคาดหวังของ

ชุมชนที่เห็นไดจากการที่มีการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษารวมกันและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผูเรียน 

การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง กระทําไดหลายทาง การยกยอง เชิดชูให

ขวัญกําลังใจและประกาศใหสาธารณชนรับทราบอยางแพรหลาย ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่ไมมีวันลาสมัย ดังจะ

เห็นไดจากการดําเนินงานคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้นจากน้ําพระทัยอัน

เปยมดวยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราช

ปรารภแก ฯพณฯ คณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปนมาลากุล) เมื่อปพ.ศ.2506 ครั้งที่เสด็จ

พระราชดําเนินทรงเปดงานแสดงศลิปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปการศึกษา 2506 และพระราชทานรางวัลแก

โรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเดน ใจความของพระราชปรารภมีวา “มีนักเรียนจํานวน

มากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเลาเรียนไดผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจน

นักเรียนไดรับผลการเรียนดีเปนสวนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกลาวสมควรจะไดรับรางวัล

พระราชทานและทรงยินดีจะราชทานรางวัลให” กระทรวงศึกษาธิการ (โดยกรมวิชาการซึ่งเปนหนวยงานใน

ขณะนั้น) ไดนอมนําพระราชปรารภมาพิจารณาดําเนินการดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน 

และถือเปนภารกิจที่สําคัญที่ปฏิบัติสืบตอมาจนถึงทุกวันนี้เพราะนอกจากจะเปนโอกาสอันดีในการทํากิจกรรมท่ี

สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรแลวรางวัล

พระราชทานยังเปนเครื่องกระตุนใหเกิดการยกระดับและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของชาติให

ดียิ่งขึ้นดวย จึงเปนท่ีตระหนักชัดวาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงมี

วิสัยทัศนกวางไกล ทรงเล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริมการศึกษาของชาติ พระราชทานขวัญกําลังใจแก

นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดถึงผูบริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาดีเยี่ยม ดวยการ

พระราชทานรางวัลให ในระยะแรกทรงพระราชทานดวยพระองคเอง ปจจุบันพระราชภาระการพระราชทาน

รางวัลนี้ไดรับพระเมตตาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจนถึงปจจุบัน  

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อําเภอปง จังหวัดพะเยา มีความตองการที่จะสนับสนุน สงเสริม ใหนักเรียนที่

มีผลการเรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถ และบําเพ็ญประโยชนใหแกโรงเรียน ชุมชน เขารับการประเมินเพ่ือ

รับรางวัลพระราชทาน ในปการศึกษา 2562 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีการพัฒนาตนเอง สรางเสริม

ประสบการณใหนักเรียน อีกทั้งยังเปนการยกยอง เชิดชู ใหขวัญกําลังใจ เพื่อใหนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ดีและเติบโตเปนผูใหญที่ดีในการพัฒนาชุมชนและสังคมตอไป 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักเรียนมีกิจกรรม ผลงานดีเดน แสดงออกถึงความมีคุณธรรมดีงามและสรางสรรค 

2. เพ่ือเตรียมความพรอมนักเรียนในการเขารับการประเมินเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2562 
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3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

1. นักเรียนที่เขารวมรับการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทานรอยละ 100 มีผลงานดีเดน

แสดงออกถึงความมีคณุธรรมดีงามและสรางสรรค 

2. นักเรียนที่เขารวมรับการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทานรอยละ 100 มีความพรอมใน

การเขารับการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทานในทุก ๆ ดาน  

เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนไดเขารับการประเมินเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2562 และไดรับรางวลั 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3.นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 

10 ตุลาคม 2562 

 

21 ตุลาคม 2562 

กันยายน 2562 

  

 

งานพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. เตรียมความพรอมนักเรียน  

2.จัดทําเอกสารตามเกณฑการคัดเลือก

นักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

ประจําปการศึกษา 2562 

3. นํานักเรียนเขารับการประเมิน เพื่อรับ

รางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2562 

 

28 ต.ค. 62 

4 พ.ย. 2562 

 

 

พ.ย.62-ม.ค.63 

15,525 

 

 

 

งานพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 

 

 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

ขั้นประเมินผลและจัดทํารายงาน 

1. ประเมินผลการดําเนินงาน 

2 จัดทํารายงานการประเมินโครงการ 

 

พ.ย. 2562 

 – 

ก.พ. 2563 

  

นางลีลาวดี จันทร

ประเสริฐ 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

25 ก.ย. 2563 

  

นางลีลาวดี จันทร

ประเสริฐ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ  

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
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6. งบประมาณ 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อ่ืน ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1

. 

วัสดุที่ใชในกิจกรรม

นํานักเรียนเขารับ

การประเมินเพื่อรับ

รางวัลพระราชทาน 

ประจําปการศึกษา 

2562 

   15,525    15,525 

รวม 15,525 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. งานพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

2. คณะครู บุคลากร โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

3. นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินรางวัลพระราชทาน ประจําปการศกึษา 2562 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของนักเรียนที่เขารวมรับการ

ประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัล

พระราชทาน มีผลงานดีเดนแสดงออก

ถึงความมีคุณธรรมดีงามและสรางสรรค 

- สังเกต   

 

- แบบสังเกต 

- บันทึกการดําเนินกิจกรรม 

 

2. รอยละของนักเรียนมีความพรอมใน

การเขารับการประเมินนักเรียนเพ่ือรับ

รางวัลพระราชทานในทุก ๆ ดาน  

- สังเกต   

 

-  แบบสังเกต 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีผลงานดีเดนที่มีคุณประโยชน มีคุณภาพ แสดงออกถึงความมีคุณธรรมดีงามและ

สรางสรรค เปนที่ยอมรับ สามารถเปนแบบอยางที่ดี เผยแพรในวงกวางได 

2. นักเรียนไดรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2562 
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รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมนํานักเรียนเขารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2562 

ที ่ รายการพัสดุ หนวย ตอหนวย รวม 

1 กระดาษ A4 2 675 1,350 

2 หมึกเครื่องพิมพ brother DCP-T300 2 500 1,000 

3 กรอบรูปใสเกียรติบัตร ขนาด A4 15 85 1,275 

4 แฟมสะสมผลงาน 1 100 100 

5 คาเชาชุดการแสดง 1 3,500 3,500 

6 คาดอกไมตกแตงบูธ 1 1,500 1,500 

7 คาโฟมบอรด งาน 2 ดาน 5 500 2,500 

8 คาไวนิลขอมูลสวนตัว 1 800 800 

9 คาเขาเลมเอกสาร 10 100 1,000 

10 คาอุปกรณตกแตงบูธผลงาน 1 2,500 2,500 

รวม 15,525 
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กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  ปการศึกษา  2542  หมวดที่  6  ไดกําหนดไววาการศึกษาตองเปนไป

เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ สติปญญา  ความรู มีคุณธรรม จริยธรรมและ

วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิตสามารถรวมอยูกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ไดดําเนินการ

ตามโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและตระหนักถึงความจําเปนที่ตองดําเนินการใหความชวยเหลือ

นักเรียนอยางเรงดวนภายใตสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและหลากหลายในปจจุบัน เพ่ือสงเสริมให

นักเรียนเปนคนดี  มีความสุข มีความสามารถทางสติปญญา ควบคูไปดวยคณุธรรมจริยธรรม และสามารถดํารง

ตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตลอดจนสงเสริมครู ผูปกครองและเพ่ือนนักเรียนดวยกันใหมีศักยภาพในการ

รวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ 

โรงเรียนขุนควรวิทยาคมไดดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอและ

จากการประเมินโครงการพบวาการดําเนินการติดตามกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสามารถชวยเหลือ

นักเรียนในการแกปญหาในดานตางๆ เชน ดานการเรียน ความปลอดภัยในสังคม ปญหายาเสพติด  ปญหาทาง

เพศ  สิทธิเด็กและอ่ืนๆไดดี  เพ่ือใหนักเรียนมีคุณภาพที่สมบูรณท้ังทางรางกาย สังคมและสติปญญา จึงได

จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหครูที่ปรึกษาติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียนและใหนักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค 

2. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับผูปกครองนักเรียน 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ครูที่ปรึกษารอยละ 93 มีขอมูลนักเรียนรายบุคคลเพ่ือเปนฐานขอมูลในการคัดกรองนักเรียนและ

ใหคําปรึกษานักเรียนแตละคนได 

2. นักเรียนรอยละ 100 ไดรับการเยี่ยมบานเพ่ือรับทราบปญหาและหาแนวทางทางแกปญหา 

เชิงคุณภาพ 

1. ครูที่ปรึกษามีขอมูลนักเรียนรายบุคคลเพ่ือเปนฐานขอมูลในการคดักรองนักเรียนและให

คําปรึกษานักเรียนแตละคนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

2. ผูเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือในการแกปญหาตางๆ และเปนคนท่ีมีคณุภาพที่สมบูรณทั้งทาง

รางกาย สังคมและสติปญญา  
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4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

รายงาน/กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. นําเสนอโครงการเพ่ือขออนมุัต ิ 

 

ก.ย. 62 

 

 

 

 
นายทรงวุฒิ ลับแล 

ขั้นดําเนินการ (D) 

 - จัดทํากําหนดการและเตรียมแบบฟอรม

บันทึกการเยี่ยมบาน 

 - ครูที่ปรึกษาดําเนินงานเยี่ยมบานนักเรียน 

- ครูท่ีปรึกษาวิเคราะหขอมูล สรุปผลและ

รายงานผลการเยี่ยมบานนักเรียนใหทาง

โรงเรียนทราบ 

- ครูท่ีปรึกษาเสนอแนวทางการชวยเหลือ

นักเรียน 

 

ม.ิย. 63 

 

ม.ิย.62-ส.ค.63 

 

ก.ค. 63 

 

 

ก.ค. 63 

 

3,200 
นายทรงวุฒิ ลับแล 

ครูที่ปรึกษา 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจดัทําโครงการ 

 

ก.ย. 62  นายทรงวุฒิ ลับแล 

ขั้นสรุปผลและประเมินผล (A) 

 - ประเมินผลการเยี่ยมบานนักเรียน 

 - สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเปน

ภาพรวมของโรงเรียน 

ก.ย. 62 

 

นายทรงวุฒิ ลับแล 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 
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6.งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ท่ีดินฯ 

1. คาตอบแทนการออก

เยี่ยมบานนักเรียน 

 3,200      3,200 

รวม 3,200 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. ครูที่ปรึกษา 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของครูท่ีปรึกษามีขอมูล

นักเรียนรายบุคคลเพ่ือเปนฐานขอมูล

ในการคดักรองนักเรียนและให

คําปรึกษานักเรียนแตละคนได 

1.สอบถาม 

2.สังเกต 

 

1. แบบสอบถาม 

2.แบบรายงานการเยี่ยมบาน 

2. รอยละของนักเรียนไดรับการเยี่ยม

บานเพื่อรับทราบปญหาและหา

แนวทางทางแกปญหา 

1.สอบถาม 

2.สังเกต 

1. แบบสอบถาม 

2.แบบรายงานการเยี่ยมบาน 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใหครูที่ปรึกษาติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียนและใหนักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค 

2. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับผูปกครองนักเรียน 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1 คาตอบแทนครูในการเยี่ยมบานนักเรียน 11 290 3,200 

รวม 3,200 
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กิจกรรมติดตามนักเรียนรายกรณี โฮมรูม 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการใน มาตรา 6 วา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคน

ไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และแนวการจัดการศึกษาใน มาตรา 22 วาดวย การจัดการศึกษาตองยึด

หลักการวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ดังนั้นการพัฒนา

คุณภาพนักเรียนใหมีความพรอมทั้งดานรางกายดานจิตใจ ดานสติปญญา ดานความสามารถ ดานสังคม มี

คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนการมีทักษะในการดํารงชีวิตตามที่สังคมตองการ 

ซึ่งในสถานการณปจจุบันนอกจากสถานการณยาเสพติดหวนกลับมาเปนปญหาสําคัญและมีแนวโนมที่

จะขยายตัวมีความรุนแรงมากขึ้น จนเปนปญหาวิกฤติสําคัญของประเทศไทยแลวนั้น ปญหาดานความรุนแรง 

หรือปญหาสังคมตางๆ เชน การมั่วสุม การสรางคานิยมท่ีไมเหมาะสม ที่มักพบเห็นในสังคม ตางมีผลกระทบตอ

พฤติกรรมของนักเรียนซึ่งถือวาเปนวัยที่กําลังเรียนรู คนหาตัวเอง และใหความสําคัญกับกลุมเพ่ือน  

ดังนั้น งานพัฒนาคุณภาพผูเรียนจึงมีการจัดกิจกรรมโฮมรูม และ ติดตามนักเรียนรายกรณี เพ่ือเปน

การปองกันปญหาตางๆที่จะเกิดขึ้น โดยผานการใหคําปรึกษาและรวมแกไขปญหากับนักเรียน ผูปกครองเพื่อ

สงเสริม พัฒนา แกไขใหนักเรียนมคีุณภาพชีวิตท่ีดี เติบโตเปนบุคคลที่มีคุณคาของสังคม  

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหครทูี่ปรึกษามีขอมูลนักเรียนรายบุคคลและสามารถใหคําปรึกษาเบื้องตนได 

2. เพ่ือใหสถานศึกษามีการสํารวจขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลดวยวิธีการที่หลากหลาย 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษามีการคัดกรองและจําแนกผูเรียนเปนรายกลุมตามสภาพและมีระบบการสงตออยางเปน 

ระบบรอยละ 93 

2. ครูที่ปรึกษารอยละ 93 มีการเขาโฮมรูมนักเรียนในชวงเชากอนเขาชั่วโมงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

1. ครทูี่ปรึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับนักเรียนในที่ปรึกษาเปนประจําสม่ําเสมอ 

2. ครูที่ปรึกษาสามารถใหคําปรึกษา และชวยแกไขปญหาเมื่อนักเรียนมีปญหาไดทันทวงที 
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4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. วิเคราะหจุดเดน จุดดอยและยุทธศาสตร

การดําเนินงาน 

2. สํารวจวัสดุอุปกรณ 

3. รางโครงการและระยะเวลาปฏิบัติงาน 

4. นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

1 – 30 ต.ค. 62 

 

 งานพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- ดําเนินงานเขาพบปะพูดคุยกับนักเรียน

ในชวงเชากอนเขาชั่วโมงเรียน 

 

1 พ.ย. 62 - ส.ค. 

63 

 งานพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

30 ก.ย. 63  งานพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

ก.ย. 62  งานพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

6.งบประมาณและทรัพยากร 

 - 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. องคการบริหารสวนตําบลขุนควร 

2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลขุนควร 

3. ผูปกครองนักเรียน 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. สถานศึกษามีการคัดกรองและ

จําแนกผูเรียนเปนรายกลุมตามสภาพ

และมีระบบการสงตออยางเปนระบบ 

การคดักรองนักเรียนจากครูท่ี

ปรึกษา 

 

แบบคัดกรองนักเรียน 

2. รอยละของครูท่ีปรึกษามีการเขาโฮมรูม

นักเรียนในชวงเชากอนเขาชั่วโมงเรียน 

การเขาโฮมรูม แบบบันทึกการโฮมรูม 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใหครทูี่ปรึกษามีขอมูลนักเรียนรายบุคคลและสามารถใหคําปรึกษาเบื้องตนได 

2. เพ่ือใหสถานศึกษามีการสํารวจขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลดวยวิธีการที่หลากหลาย 
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กิจกรรมปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 ไดกําหนด

ความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา  มีความรู  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข อีกท้ังแนวทางการจัดการศึกษายังไดใหความสําคัญแกผู เรียนทุกคนโดยยึดหลักวาทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและ ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด แตในสถานการณปจจุบันการจัด

การศกึษาตามความมุงหมายและหลักการศึกษาดังกลาวประสบปญหาและอุปสรรคหลายประการ  โดยเฉพาะ

ปญหาสังคมที่มีพ้ืนฐานมาจาก สถานการณการแพรระบาดยาเสพติดใหโทษ ที่นับวันจะมีความรุนแรงมาก

ยิ่งขึ้น เปนปญหาที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา เนื่องจากกอใหเกิดปญหามากมาย ทั้งปญหานักเรียนหนี

เรียน ขาดเรียน ทะเละวิวาท ลักขโมย ตลอดจนกอใหเกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนตางๆ อันเปนภัยคุกคามตอสังคม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่จะเปนกําลังของชาติในอนาคต 

ทั้งนี้ปจจุบันสถานการณยาเสพติดในเขตตําบลขุนควรอําเภอปงจังหวัดพะเยายังมีความเสี่ยงสูงเพราะเปน

เสนทางผานของยาเสพติดมีผูถูกจับกุมดําเนินคดีที่เก่ียวกับยาเสพติดและคาดวาจะมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ 

และกําลังแพรระบาดเขาสูสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนขุนควรวิทยาคมซึ่งเปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในชุมชนดังกลาว 

โดยโรงเรียน เปดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนเยาวชนท่ีอยูในกลุมเสี่ยงมาก 

ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับสถานศึกษาสีขาว ซึ่งมีแผนการปองกันและแกไขปญหาเสพ

ติดและอบายมุขในสถานศึกษา เพื่อลดความรุนแรงในสถานศึกษา การสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมี

การปองกันการใหคําปรึกษาและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะตรงตาม

วิสัยทัศนพันธกิจและเปาประสงคของทางโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ที่มุงสงเสริมพัฒนานักเรียนใหออกไปสูสังคม

อยางมีคุณภาพโดยโรงเรียนขุนควรวิทยาคมไดมีประสานขอความรวมมือกับเครือขายทุกภาคสวนในการเฝาระวัง

ปญหายาเสพติดและอบายมุข มีการจัดสภาพแวดลอมแหลงเรียนรูตางๆอยางเหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนรูที่

หลากหลายโดยเฉพาะดานดนตรี กีฬา มีการจัดกิจกรรมสรางสรรคใหกับเยาวชน เพื่อใหหางไกลจากยาเสพติด

และเปนเยาวชนท่ีมีคุณภาพตอสังคม เปนการปองกันและแกปญหายาเสพติดและอบายมุขตางๆใหกับเยาวชน 

เพ่ือใหเปนสถานศึกษาสีขาวที่ปลอดยาเสพติดและอบายมุขสืบตอไป 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนหางไกลจากยาเสพติดและเปนเยาวชนที่มีคุณภาพ 

2. เพ่ือใหผูเรียนประพฤติตนอยูในกฎระเบียบของโรงเรียน มีความอดทน และเปนคนดีของสังคม 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 95 ไมยุงเก่ียวกับสารเสพติด อบายมุข 

2. ผูเรียนรอยละ 95 ไมมีพฤติกรรมกาวราว และใชความรุนแรง 

3. ผูเรียนรอยละ 95 ประพฤติตนอยูในกฎระเบียบของโรงเรียน  

  



239 

 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนไมยุงเก่ียวกับสารเสพติด และอบายมุขทุกประเภทท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2. ผูเรียนไมมีพฤติกรรมกาวราวและใชความรุนแรงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3. ผูเรยีนประพฤติตนอยูในกฎระเบียบของโรงเรียน มีความอดทน และเปนคนดีของสังคม 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

 

กันยายน 2563 

 

ม.ิย. 2563 

กันยายน 2563 

- ฝายพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดกิจกรรมเดินรณรงคและใหความรูในวัน

งดสูบบุหรี่โลกและวันตอตานยาเสพติดโลก 

 

พ.ค. – มิ.ย. 2563 

 

9,000 

ฝายพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

 

กันยายน 2563 

22 กันยายน 2563 

- นางลีลาวดี จันทร

ประเสริฐ  

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

กันยายน 2563 - นางลีลาวดี จันทร

ประเสริฐ  

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

มิถุนายน 2562 
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6.งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ท่ีดินฯ 

1. จัดกิจกรรมวันงดสูบ

บุหรี่โลกและวัน

ตอตานยาเสพติดโลก 

- 1,200 5,920 1,880 - - - 9,000 

รวม 9,000 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. องคการบริหารสวนตําบลขุนควร 

2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลขุนควร 

3. สถานีตํารวจภูธรปง อ.ปง จ.พะเยา 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนไมยุงเก่ียวกับสาร

เสพติด อบายมุข 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 

2. รอยละของผูเรียนไมมีพฤติกรรม

กาวราว และใชความรนุแรง 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 

3. รอยละของผูเรียนประพฤติตนอยูใน

กฎระเบียบของโรงเรียน  

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใหผูเรียนหางไกลจากยาเสพติดและเปนเยาวชนที่มีคุณภาพ 

2. เพ่ือใหผูเรียนประพฤติตนอยูในกฎระเบียบของโรงเรียน มีความอดทน และเปนคนดีของสังคม 
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รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1. ปายวันงดสูบบุหรี่โลก 3*1.5 ม. 1 600 600.00 

2. ปายวันตอตานยาเสพติดสากล 3*1.5 ม. 1 600 600.00 

3. อาหารวางวิทยากร ครู นักเรียน 300 15 4,500.00 

4. น้ําดื่ม (ถัง) 5 20 100.00 

5. น้ําแข็ง 3 40 120.00 

6. แกวน้ําพลาสติกใส 6 40 240.00 

7. ริบบิ้นโบวสําเร็จรูป 20 5 100.00 

8. ของรางวัล (6 หอง) 6 100 600.00 

9. ของรางวัล (แตงกลอน, วาดภาพ ระดับชั้นละ 3 รางวัล) 12 50 600.00 

10. กระดาษวาดเขียน A4 200แกรม ผิวหยาบ แพ็ค50 แผน

(กระดาษ100ปอนด) 

1 190 190.00 

11. เทปเยื่อกาว2หนา 3/4” x20 หลา 5 30 150.00 

12. คาตอบแทนวิทยากร 2 600 1,200.00 

รวม 9,000 
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กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 หมวดที่ 1 มาตรา 7 กลาววา ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ 

หนาท่ีเสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความ

เปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ 

การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวย

ตนเองอยางตอเนื่อง 

ทั้งนี้ในปจจุบันยาเสพติดเปนปญหาที่สําคัญที่สุดปญหาหนึ่งของสังคมไทย เนื่องจากปญหาที่เกิดจาก

ยาเสพติดไมเพียงแตกระทบตอสุขภาพของผูเสพเทานั้นยังกระทบตอครอบครัวชุมชนและสังคมสวนรวมซึ่ง

รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงไดประกาศทําสงครามกับยาเสพติดเพ่ือใหทุกพื้นท่ีในประเทศไทยปลอด

จากยาเสพติดและดําเนินงานตามยุทธศาสตรในดานตางๆ เพื่อเปนการผนึกพลังในการรวมตอตานยาเสพติด

และเปนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางครบวงจร 

ดังนั้นกีฬาเปนกิจกรรมหนึ่งที่เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยหากมีการสงเสริมให ประชาชน 

เยาวชนไดเลนกีฬาก็จะทําใหสามารถหางไกลจากยาเสพติดงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน จึงไดจัดทํากิจกรรม 

“กีฬาตานยาเสพติด” ขึ้น เพ่ือเปนการกระตุนให นักเรียน และหนวยงานภาคีเครือขายไดมาออกกําลังกายเพ่ือ

สงเสริมสุขภาพ พรอมผนึกพลังกันในการตานภัยยาเสพติด ตระหนักเห็นโทษ  พิษภัย ผลกระทบของยาเสพติด

ที่เกิดขึ้น เพ่ือจะทําใหสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน สังคม ปลอดจากยาเสพติดตอไป 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนไดมีการออกกําลังกายทําใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 

2. เพ่ือใหผูเรียนใชเวลาวางในการออกกําลังกายไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 95 ไดมีการออกกําลังกายทําใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 

2. ผูเรียนรอยละ 95 ใชเวลาวางในการออกกําลังกายไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนออกกําลังกายทําใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเปนไปตามเกณฑ 

2. ผูเรียนใชเวลาวางในการออกกําลังกาย ทํากิจกรรมนันทนาการ และหลีกเลี่ยงการยุงเก่ียวกับยา

เสพติดทุกประเภท 
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4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

รายงาน/กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

- ศึกษานโยบายของโรงเรียนในสวนที่

เก่ียวของกับโครงการฯ 

- ศึกษาผลการดําเนนิโครงการฯ ในปที่ผานมา 

- จัดทําโครงการฯ นําเสนอตอฝายบริหาร 

1 – 30  

ก.ย. 62 

 

- นายทรงวุฒิ  ลับแล 

ขั้นดําเนินการ (D) 

- ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และ

มอบหมายภาระงาน 

- เตรียมวัสดุอุปกรณกีฬาและความพรอมของสนามกีฬา 

- แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินกีฬาชนิดตาง ๆ 

- จัดการแขงขันกีฬา 

กุมภาพันธ 

2563 

3,500 

 

นายทรงวุฒิ  ลับแล 

ครูกลุมสาระสุข

ศึกษาและพลศึกษา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

ก.พ. – มี.ค. 6- - นายทรงวุฒิ  ลับแล 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม

แลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

กันยายน 63 - นายทรงวุฒิ  ลับแล 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 กุมภาพันธ 2562– มีนาคม 2563 

6.งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 จัดการแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติด 

  - 3,500 - - - 3,500 

รวม 3,500 
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7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. ครูผูสอน 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนไดมีการออกกําลัง

กายทําใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 

ทดสอบ ทดสอบสรรถภาพทางกาย 

2. รอยละของผูเรียนใชเวลาวางในการ

ออกกําลังกายไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนไดมีการออกกําลังกายทําใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 

2. ผูเรียนใชเวลาวางในการออกกําลังกายไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณกิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด 

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

๑. รางวัลการแขงขันกีฬา  1 3,500 3,500 

รวม 3,500 
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กิจกรรมอบรมประจําสัปดาห 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดความมุง

หมายการศกึษาเพื่อ มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและอยูในสังคมโลกไดอยางมีความสุข 

เปาหมายของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือ มุงเนนใหผูเรียนเปนคนดี คนเกงและมีความสุข  

โดยเฉพาะการอบรม  สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคเปนคุณลักษณะของ

ผูเรียนท่ีจะทําใหผูเรียนสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้นฝายงานพัฒนาผูเรียนจึงไดจัดทําอบรม

นักเรียนประจําสัปดาหเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมายการจัดการศึกษาของชาติ 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดรับการสงเสริมในเรื่องการมีวินัยตอตนเอง สังคม ประเทศชาติตลอดจน

การพัฒนาในดานคุณธรรมจริยธรรม 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 95 มีวินัยตอตนเอง สังคม ประเทศชาติ 

2. ผูเรียนรอยละ 95 มคีุณธรรมจริยธรรม  คานิยมอันดีงาม และการมีจิตสาธารณะ 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนเปนคนดี คนเกงและมีความสุข 

2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

รายงาน/กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

- ศึกษานโยบายของโรงเรียนในสวนที่

เก่ียวของกับโครงการฯ 

- ศึกษาผลการดําเนนิโครงการฯ ในปที่ผานมา 

- จัดทําโครงการฯ นําเสนอตอฝายบริหาร 

1 – 30  

ก.ย. 62 

 

- 
งานพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 

ขั้นดําเนินการ (D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน  

- กิจกรรมอบรมประจําสัปดาหดําเนินงานโดย

ครูใหความรูเรื่องระเบียบวินัย การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของโรงเรียน การเปลี่ยนพฤติกรรม

ดานคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงการแจงขาวสาร

ตางๆจากทางโรงเรียน 

 

พ.ย. 62- ก.พ. 63 

และ 

พ.ค. 63 – ก.ย. 63 

3,500 

 

งานพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 
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รายงาน/กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

ก.ย. 63 - 
งานพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม

แลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

กันยายน 63 - 
งานพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

พฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ 2563 และ พฤษภาคม 2563 – กันยายน 2563 

6.งบประมาณและทรัพยากร 

 - 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. งานพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนมีวินัยตอตนเอง 

สังคม ประเทศชาติ 

-สังเกต 

-สอบถาม 

แบบสังเกต/สอบถาม 

 

2. รอยละของผูเรียนมคีุณธรรม

จริยธรรม  คานิยมอันดีงาม และการมี

จิตสาธารณะ 

-สังเกต 

-สอบถาม 

แบบสังเกต/สอบถาม 

 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนไดรับการสงเสริมในเรื่องการมีวินัยตอตนเอง สังคม ประเทศชาติตลอดจนการพัฒนาใน

ดานคุณธรรมจริยธรรม 

 

  



247 

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหมชั้น ม.1 และ ม.4 

 1.  หลักการและเหตุผล   

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักวา ผูเรียน

ทุกคนมีความรูความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา

ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง บุคคล 

ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู มาใชในการแกปญหา 

และเรียนรูจากประสบการณจริงประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ของสังคมและเทคโนโลยี 

กอใหเกิดทั้งผลดี และผลเสียตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน จําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตใหสามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณคา มีศักดิ์ศรี และมีความสุข 

การปฐมนิเทศ คือ การแนะนําใหนักเรียนใหมไดทราบถึงกฎระเบียบขอบังคับวินัย ผูบริหาร ตลอด

จนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ตองเขามาอยูในโรงเรียน การปฐมนิเทศนับวาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่ง 

ที่จะตองจัดขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดทราบถึงประวัติความเปนมาของโรงเรียน โครงสรางขององคกร ผูบริหารและ

บุคลากร   รับทราบถึงกฎระเบียบ ขอบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน  ตลอดจนชวยปลูกฝงทัศนคติ ให

มีความรูสึกที่ดีตอโรงเรียนและเพ่ือนนักเรียน 

ดวยเหตุนี้ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม จึงไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนรูและเขาใจบริบท โครงสราง กฎระเบียบ ขอบังคบั ตลอดจนถึงการปฏิบัติตนใน

การอยูรวมกับบุคคลอื่น 

2. เพ่ือปลูกฝงคานิยมอันดีแกผูเรียนใหมีความรักในสถาบัน และมีมนุษยสัมพันธอันดีตอเพ่ือน

นักเรียน 

3.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปการศึกษา 2562 รอยละ 95 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคบั 

และการอยูรวมกับบุคคลอ่ืน 

2. ผูเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปการศึกษา 2562 รอยละ 95 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

ของโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ   

1. ผูเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปการศึกษา 2562 รูและเขาใจบริบทของโรงเรียน 

2. ผูเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปการศึกษา 2562 มีทัศนคติที่ดีตอสถานศึกษาของตน และมีมนุษยสัมพันธ

อันดีตอเพ่ือนนักเรียน 
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4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

 

กันยายน 2562 

 

- 

 

นางลีลาวดี จันทร

ประเสริฐ และ

คณะกรรมการสภา

นักเรียน 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม ชั้นม.1 

และ  ม.4 ในวันเปดภาคเรียนที่ 1/2563 

 

 

พฤษภาคม 2563 

 

 

2,000 

ฝายพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนและ

คณะกรรมการสภา

นักเรียน 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ  

2.สรุปผล / รายงานผลการจดัทําโครงการ 

 

กันยายน 2563 

22 กันยายน 2563 

-  

นางลีลาวดี จันทร

ประเสริฐ  

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

กันยายน 2563 

-  

นางลีลาวดี จันทร

ประเสริฐ  

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

พฤษภาคม 2563 

6.  งบประมาณ 

 อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ

นักเรียนใหม ชั้น ม.1 

และ ม.4 

- - 1,300 700 - - - 2,000 

รวม 2,000 
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7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูท่ีเกี่ยวของ 

1. ฝายงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

2. คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนขุนควรวิทยาคมทุกคน 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนระดับชั้น ม.1 

และ ม.4 ปการศกึษา 2562 ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ ขอบังคบั และการอยู

รวมกับบุคคลอ่ืน 

1.สอบถาม 

2.สังเกต 

 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

2. รอยละของผูเรียนระดับชั้น ม.1 และ 

ม.4 ปการศกึษา 2562 มีความพึงพอใจใน

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

1.สอบถาม 

2.สังเกต 

 

1. แบบประเมิน 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนรูและเขาใจบริบท โครงสราง กฎระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนถึงการปฏิบัติตนในการอยู

รวมกับบุคคลอ่ืน 

2. ผูเรียนรักในสถาบัน และมีมนุษยสัมพันธอันดีตอเพื่อนนักเรียน 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม ชั้นม.1 และ ม.4 

ที ่ รายการพัสดุ หนวย ตอหนวย รวม 

1 ขนมเบรค 130 10 1,300 

2 กระดาษ A4 ดับเบิ้ลเอ 2 150 300.00 

3 กระดาษโปสเตอรสี หนาเดียว (คละส)ี 15 10 150.00 

4 สีเมจิก 10 10 100.00 

รวม 2,000 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

                 (นางณัฐกฤตา ออปมปา) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

                 (นางสาวกรณิการ  ฟกแกว) 
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ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

                             (นางสาวอัญษมา   มูลศรี) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

        (นางลีลาวดี   จันทรประเสริฐ)   

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

          (นายวายุ  สมบูรณ) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

               (นายทรงวุฒิ  ลบัแล) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

               (นายมณฑล   คําวังจันทร) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูตรวจสอบโครงการ 

        (นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร) 

            หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

 

 

  ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

        (นายคมนสิทธิ์   กันทาสุวรรณ) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที ่

สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินงาน   1 ตุลาคม 2562– 30 กันยายน 2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นายธวัชชัย  วงศใหญ 

กลุมงานที่รับผิดชอบ   บริหารงานทั่วไป 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอที่ 5 

สนองยุทธศาสตร สพม.36(พะเยา)  ขอที ่5 

สนองยุทธศาสตร สพฐ.     ขอที ่5 

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2542 ได พัฒนาให เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งกําหนดใหจัด

การศึกษาตามหลักสูตรตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมละวัฒนธรรมแหงความเปนคนไทยในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุข 

การจัดการศึกษาไดคุณภาพมาตรฐาน หรือตลอดจนการบริหารการศึกษา มีความจําเปนอยางยิ่งคือ

การมีสิ่งแวดลอมที่สะอาด ปลอดภัย  มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีมีลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนไดมาตรฐาน

และเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคูกันไปเพื่อใหการจัดบรรยากาศการเรียนรู เอ้ือตอการพัฒนา

ศักยภาพผูเรียนและมีความเปนประชาธิปไตยสงผลใหกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให

การบริหารจัดการประสบความสําเร็จ  

ดังนั้นงานอาคารสถานที่ไดตระหนักถึงเรื่องดังกลาวเปนอยางยิ่ง จึงไดจัดทําโครงการดูแลรักษาและ

พัฒนาสิ่งแวดลอมขึ้นมาเพ่ือสนองตอบนโยบายทางการศึกษา และประการที่สําคัญเพ่ือใหนักเรียนและบุคลากร

ทางการศึกษาไดใชบริการ  และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหสถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ํา โรงอาหาร หองประชุม ครบทุกแหง 

สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 

2. เพ่ือใหสถานศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรูพอเพียงกับจํานวนผู เรียนและอยู        

ในสภาพใชการได 



252 

 

3. เพ่ือใหสถานศึกษามีสภาพแวดลอมสวยงามรมรื่น และมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาที่เอื้อตอ

การเรียนรูครบทุกกลุมสาระ 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

1. สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ํา โรงอาหาร หองประชุม เพียงพอตอความตองการ

รอยละ 83  

2. สถานศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรูพอเพียงกับจํานวนผูเรียนและอยูในสภาพ        

ใชการไดรอยละ 83 

เชิงคุณภาพ  

1. สถานศึกษาสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยสวยงามมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 

2. สถานศึกษามีสภาพแวดลอมสวยงามรมรื่น และมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาท่ีเอื้อตอการ

เรียนรูครบทุกกลุมสาระ 

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3.นําเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ

กันยายน 2562 - นายธวชัชัย วงศใหญ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

   - ปรับปรุงอาคารและสิ่งแวดลอม 

ต.ค.62 – ก.ย.63 
 

20,000 
นายธวชัชัย วงศใหญ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

กันยายน 2563 - นายธวชัชัย วงศใหญ 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

กันยายน 2563 - นายธวชัชัย วงศใหญ 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ  

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
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6.  งบประมาณและทรัพยากร 

 อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ    20,000    20,000 

รวม 20,000 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูท่ีเกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. องคการบริหารสวนตําบลขุนควร 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. สถานศกึษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ 

หองน้ํา โรงอาหาร หองประชุม เพียงพอ

ตอความตองการ  

การสอบถามความพึงพอใจ 

 

แบบสอบถาม 

2. สถานศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวกใน

การเรียนรูพอเพียงกับจํานวนผูเรียนและ

อยูในสภาพ ใชการได 

การสอบถามความพึงพอใจ 

 

แบบสอบถาม 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ํา โรงอาหาร หองประชุม ครบทุกแหง สะอาด เปน

ระเบียบเรียบรอย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 

2. สถานศกึษามีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรูพอเพียงกับจํานวนผูเรียนและอยูในสภาพใชการได 

3. สถานศึกษามีสภาพแวดลอมสวยงามรมรื่น และมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาท่ีเอื้อตอการ

เรียนรูครบทุกกลุมสาระ 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1 ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม - - 20,000 

รวม 20,000 
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กิจกรรมพัฒนาบานพกันักเรียน 

1.  หลักการและเหตุผล   

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดสิทธิและโอกาสทางการศึกษาใหแก

บุคคลในการเขารับการศึกษาไวในมาตรา 49 ที่บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา      

ขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”ซึ่งเปนหลักการ

สําคัญที่สงผลใหพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ไดบัญญัติเก่ียวกับสิทธิและ

โอกาสทางการศึกษาใหแกบุคคล ไวในมาตรา 10 ไววา การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทาง

รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพหรือ

บุคคลที่ไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส รัฐตองจัดใหบุคคลดังกลาว  มีสิทธิและโอกาส

ไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนพิเศษ 

ในการนี้โรงเรียนขุนควรวิทยาคม เปดดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยมีการรับนักเรียนทั้ง ไป-

กลับ และนักเรียนประจําทั้ง ชายและหญิง เพ่ือเปดโอกาสและอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนที่อยูหางไกล 

สามารถเขาพักอาศัย งานบานพักนักเรียนจึงไดจัดทํากิจกรรมพัฒนาบานพักนักเรียน เพ่ือที่จะเสริมสรางให

นักเรียนหอพักไดมีความรับผิดชอบ มีระเบียนวินัยตอตนเอง มีความเสียสละเอ้ืออาทร รูจักการใหอภัย เปน

สมาชิกที่ดีของโรงเรียนและสังคม รวมทั้งสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข 

2.  วัตถุประสงค   

1. เพ่ือใหสถานศึกษามีอาคารสถานที่สําหรับดําเนินการท่ีสะอาด มีวัสดุอุปกรณ และครุภัณฑที่จําเปน

อยางเพียงพอเพ่ือรองรับนักเรียนที่ประสงคจะเขาพัก 

2. เพ่ือใหนักเรียนบานพักสามารถใชชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอ

การเรียน มีความเสียสละรูจักการใหอภัยซึ่งกันและกัน 

3.  เปาหมาย  

เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่พักอาศัยมีความเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการของนักเรียน

บานพักรอยละ 83 

2. สถานศึกษามีสภาพแวดลอมบริเวณบานพักนักเรียนมีความปลอดภัย และมีระบบสาธารณูปโภค

พ้ืนฐานครบครัน รอยละ 83 

เชิงคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่พักอาศัยมีความเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการของนักเรียน

บานพัก  

2. สถานศึกษามีสภาพแวดลอมบริเวณบานพักนักเรียนมีความปลอดภัย และมีระบบสาธารณโูภค

พ้ืนฐานครบครัน  
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4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรบัผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3.นําเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ

กันยายน 2562 - นายธวชัชัย วงศใหญ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

   - ปรับปรุงบานพักนักเรียน 

ต.ค.62 – ก.ย.63 - นายธวชัชัย วงศใหญ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

กันยายน 2563 - นายธวชัชัย วงศใหญ 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

กันยายน 2563 - นายธวชัชัย วงศใหญ 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

 - 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูท่ีเกี่ยวของ  

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. คณะกรรมการนักเรียนบานพัก ครูประจําบานพัก และนักเรียนบานพัก 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่พัก

อาศัยมีความเหมาะสมและ

เพียงพอตอความตองการของ

นักเรียนบานพัก  

การสอบถามความพึงพอใจ 

 

แบบสอบถาม 

2. สถานศึกษามีสภาพแวดลอม

บริเวณบานพักนักเรียนมีความ

ปลอดภัย และมีระบบสาธารณูโภค

พ้ืนฐานครบครัน 

การสอบถามความพึงพอใจ 

 

แบบสอบถาม 
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9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่สําหรับดําเนินการที่สะอาด มีวัสดุอุปกรณ และครุภัณฑที่จําเปนอยาง

เพียงพอเพ่ือรองรับนักเรียนที่ประสงคจะเขาพัก 

2. นักเรียนบานพักสามารถใชชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอการเรียน 

มีความเสียสละรูจักการใหอภัยซึ่งกันและกัน 
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กิจกรรมพัฒนาบานพกัครู 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0408.5/ว.147เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัด

ขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560(ขอ 4) ที่พักของแตละสวนราชการจะกําหนดให

เปนที่พักสําหรับขาราชการระดับใด ใหพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม รวมทั้งความประหยัดและ

ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และสามารถปรับเปลี่ยนได ซึ่งการจัดขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของ

ทางราชการ ใหหัวหนาสวนราชการ เจาของงบประมาณ หรือผูที่หัวหนาสวนราชการมอบหมายเปนผูมีอํานาจ

จัดที่พัก และสามารถกําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของราชการ ตามหลักเกณฑฯ 

ดวยบานพักครู โรงเรียนขุนควรวิทยาคม มีปริมาณนอยไมเพียงพอตอการใหบริการแกกลุมเปาหมาย 

อีกทั้งบานพักครู ที่มีอยูสวนมากอยูในสภาพชํารุดทรุดโทรมและไมมั่นคงปลอดภัย จึงตองมีการปรับปรุง

ซอมแซมใหสามารถใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค เพ่ือใหครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความมั่นคง

ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีที่พักอาศัยที่ม่ันคง ปลอดภัย สวยงาม 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่พักอาศัยมีความเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการของครูบานพัก 

รอยละ 83 

2. สถานศึกษามีสภาพแวดลอมบริเวณบานพักครูที่ปลอดภัย และมีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครบ

ครัน รอยละ 83 

เชิงคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่พักอาศัยมีความเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการของครูบานพัก  

2. สถานศึกษามีสภาพแวดลอมบริเวณบานพักครูที่ปลอดภัย และมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครบครัน 

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3.นําเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ

กันยายน 2562 - นายธวชัชัย วงศใหญ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

   - ปรับปรุงบานพักครู 

 

ต.ค.62 – ก.ย.63 - นายธวชัชัย วงศใหญ 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

กันยายน 2563 - นายธวชัชัย วงศใหญ 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

กันยายน 2563 - นายธวชัชัย วงศใหญ 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ  

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

 - 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูท่ีเกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. ครูประจําบานพักขาราชการครู โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่พัก

อาศัยมีความเหมาะสมและเพียงพอ

ตอความตองการของครูบานพัก  

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

2. สถานศึกษามีสภาพแวดลอม

บริเวณบานพักครูที่ปลอดภัย และมี

ระบบสาธารณโูภคพ้ืนฐานครบครัน 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ครูและบุคลากรทางการศกึษามีที่พักอาศัยท่ีมั่นคง ปลอดภัย สวยงาม 

 

  



259 

 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

       (นายธวัชชัย วงศใหญ) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูตรวจสอบโครงการ 

         (นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร) 

           หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

 

 

  ลงชื่อ.....................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

         (นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาสถานศึกษาใหมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

                                                    ตามที่กําหนดใน 

ลักษณะกิจกรรม    โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินงาน   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวเฉลิมขวัญ  รวมสุข,นางกรรณิการ  ปฐว ี

กลุมท่ีรับผิดชอบ    บริหารงานแผนงานและงบประมาณ, บริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอที่ 5 

สนองยุทธศาสตร สพม.36 (พะเยา) ขอที ่1,6 

สนองยุทธศาสตร สพฐ.     ขอที่ 6 

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา 

 

กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   

1. หลักการและเหตุผล 

จุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9(3) การจัดระบบโครงสราง

และกระบวนการจัดการศึกษา กําหนดไววา สถานศึกษาตองมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และระบบ

ประกันคุณภาพการศกึษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 

จากผลการดําเนินงานของงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ประจําป

การศกึษา 2561 พบวา การดําเนินงานในดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

ไดมีการพัฒนาใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการประเมินผลการพัฒนา อยูในระดับดีเยี่ยมแต

มีบางมาตรฐานที่ตองมีการพัฒนา ไดแกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติการเตรียมความ

พรอมใหกับนักเรียนสูประชาคมอาเซียนและการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ดังนั้นงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

จึงไดจัดทํากิจกรรมนี้ขึ้นมาเพ่ือเปนการทบทวน และรวมแรงรวมใจในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จในการพัฒนาเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ

ระดับชาติการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนสูประชาคมอาเซียนและการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนําผลการพัฒนามาสรุปเปน รูปเลม เก็บไวเปนสารสนเทศใชในการพัฒนา

และเผยแพรตอไป 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเอง (SAR) ของครู /บุคลากรใน

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. เพ่ือเปนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศกึษาในโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคมมีรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเอง (SAR) ของครู/บุคลากรใน

โรงเรียน รอยละ 80 ของครูทั้งหมด 

เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคมมีรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเอง (SAR) ของครู /บุคลากรใน

โรงเรียน ระดับยอดเยี่ยม 

2. โรงเรียนขุนควรวิทยาคมมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษาระดับดีเลิศ 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมบุคลากรในงานพัฒนาระบบ

ประกันคุณ ภาพฯ เพื่อวางแผนปฏิบัติงาน

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

- ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพฯ เพื่อวางแผนปฏิบัติการประจําป2562 

- แตงตั้งคณะทํางาน เพ่ือรับผิดชอบ

มาตรฐานและตัวบงชี้ปการศึกษา 2562 

- จัดทําคูมืองานพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพฯ ปการศึกษา 2562 

7 - 8 พ.ค. 2562 - ครูเฉลิมขวัญ รวมสุข 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมพัฒนาระบบประกันฯ  

- สงเสริมการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ

เขียนรายงาน 

ตลอดปการศึกษา 

2562 

- ครูเฉลิมขวัญ รวมสุข 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา

ระบบงานประกันฯ 

- ประเมินผลการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR)ของบุคลากรของโรงเรียน 

 

ภาคเรียนที่ 

2/2562 

- ครูเฉลิมขวัญ รวมสุข 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. รายงานผลการพัฒนาระบบประกันฯ  

- สะทอนผลการพัฒนาคุณภาพตามระบบ

ประกันฯของคร/ูบุคลากรในโรงเรียน 

 

 

10-20 มี.ค. 2562 

 

2,000 ครูเฉลิมขวัญ รวมสุข 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป

การศึกษา 2562 

- นําผลประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียนขุน

ควรวิทยาคม ปการศึกษา 2562 ใชในการ

วางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศกึษาปการศึกษา 2562 

21-25 มี.ค. 2562 

 

26-31 มี.ค. 2562 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ค. 2562 – ม.ีค.2562 

6.งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุน 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ    1,000    1,000 

2. จัดทํารูปเลม

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาและ

รายงานผลการ

ประเมินคุณภาพ

ภายในของ

สถานศึกษา 

  1,000     1,000 

รวม 2,000 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูท่ีเกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. ครูและบุคลากรโรงเรียน 
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8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคมมีรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของตนเอง (SAR) ของครู/

บุคลากรในโรงเรียน รอยละ 80 ของครู

ทั้งหมด 

ตรวจสอบจํานวนรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ป

การศกึษา 2562 

บันทึกการสงรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ป

การศกึษา 2562 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คร/ูบุคลากรสามารถเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเอง (SAR) ไดเปนอยางดี 

2. ระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนขุนควรวิทยาคมมีการพัฒนาไป

ในแนวที่ดีข้ึน 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   

ที ่ รายการพัสด ุ หนวย ตอหนวย รวม 

1 ถายเอกสารและเขาเลม 13 100 1,300 

2 กระดาษปก 2 50 100 

3 กระดาษถายเอกสาร a4 70 แกรม idea 5 120 600 

รวม 2,000 
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กิจกรรมพัฒนางานแผนงานและสารสนเทศ 

1.  หลักการและเหตุผล   

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม มุงมั่นที่จะจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 มาตรา 47  ที่กําหนดไววา “ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบประกันคุณภาพภายนอก ระบบ 

หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”  และมาตรา 48  “ให

หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวา การประกัน

คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา

รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคณุภาพภายนอก” 

งานแผนงานและสารสนเทศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ไดจัดทําโครงการพัฒนางานแผนงานและสารสนเทศ

ขึ้นเพื่อตรวจสอบ ควบคุมการดําเนินกิจกรรม โครงการตาง ๆ ใหมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถควบคุมการใชจาย

งบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาที่สุด เพ่ือใหโรงเรียนบรรลุตามเปาประสงค และวิสัยทัศนของโรงเรียนที่

ไดกําหนดไว ตลอดจนเผยแพร ประชาสัมพันธพันธกิจและความสําเร็จตาง ๆ ของโรงเรียนในรอบปสูผูปกครอง ชุมชน

และหนวยงานที่เก่ียวของ รวมถึง โรงเรียนสามารถนําขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  มาพัฒนาโรงเรียนใหเจริญกาวหนา

ตอไป 

2.  วัตถุประสงค   

1. เพ่ือใหโรงเรียนมีการบริหารงานโดยมีการกําหนดเปนแผนงาน/โครงการท่ีชัดเจน 

2. เพ่ือใหโรงเรียนบริหารงานไดสอดคลองสนองกับกลยุทธที่กําหนด 

3. เพ่ือใหโรงเรียนสามารถใชเปนแนวทางในการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการบริหารงานไดอยางเปนระบบ 

4. เพ่ือใหโรงเรียนจัดระบบขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

อยางมีประสิทธิภาพ 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่สามารถดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ครอบคลุมทั้ง 5 ดานของสถานศกึษา 

2. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกกิจกรรม 

3. สถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศครบทุกฝายงาน 

เชิงคุณภาพ  

1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดรับกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายที่

สถานศึกษากําหนดไว 

2. สถานศกึษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษา 

3. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
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4. สถานศึกษามีการจัดทําระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ถูกตอง คลอบคลุม ทันสมัยพรอมใช 

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3.นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

กันยายน 62 - นางกรรณิการ ปฐว ี

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

- จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติ

การประจําปและสารสนเทศโรงเรียน 

ตุลาคม – ธันวาคม

2562 

4,500 นางกรรณิการ ปฐวี 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

กันยายน 2563  นางกรรณิการ ปฐว ี

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

กันยายน 2563  นางกรรณิการ ปฐว ี

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ตุลาคม 2562– 30 กันยายน 2563 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อ่ืน ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ท่ีดินฯ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ    2,500    2,500 

2. ถายเอกสารและเขาเลม   2,000     2,000 

รวม 4,500 
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7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. ครูและบุคลากรโรงเรียน 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาท่ีสามารถดําเนินงานพัฒนา

คุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั้ง 5 ดาน

ของสถานศึกษา 

ตรวจเอกสาร แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

2. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ

ทุกกิจกรรม 

ตรวจเอกสาร 
แผนปฏิบัติการประจําป 

รายงานผลการดําเนินงาน 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. โรงเรียนมีการบริหารงานโดยมีการกําหนดเปนแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน 

2. โรงเรียนสามรถบริหารงานไดสอดคลองและสนองกับกลยุทธที่กําหนด 

3. โรงเรียนสามารถใชเปนแนวทางในการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการบริหารงานไดอยางเปน

ระบบ 

4. โรงเรียนจัดระบบขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมพัฒนาแผนงานและสารสนเทศ 

ที ่ รายการพัสดุ หนวย ตอหนวย รวม 

1 ถายเอกสารและเขาเลม - - 2,000 

2 กาวผาสี (สันปก) 1.5” 8 40 320 

3 กาว 2 หนา  บาง 1/2” 10 25 250 

4 แฟมชาง 3 หวง 9330 A4 2 85 170 

5 กระดาษการดขาว A4 150 แกรม 50 แผน 4 85 340 

6 ไสแฟม 6 25 150 

7 กระดาษการดสี A4 150 แกรม 50 แผน 4 90 360 

8 ลวดเสียบ 10 10 100 

9 กรรไกร KTV 8 นิ้ว 1 50 50 

10 ลวดเย็บกระดาษ No.10 10 10 100 

11 ลวดเย็บกระดาษ MAX1208 FA 1 80 80 

12 ลวดเย็บกระดาษ MAX1213 FA-H 1 100 100 

13 ลวดเย็บกระดาษ MAX1217 FA-H 1 130 130 

14 ลวดเย็บกระดาษ MAX1220 FA-H 1 170 170 

15 ลวดเย็บกระดาษ MAX1224 FA-H 1 180 180 

รวม 4,500 
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พัฒนางานการเงินและพสัดุ 

1.  หลักการและเหตุผล   

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม เปนโรงเรียนขนาดเล็ก ไดรับจัดสรรงบประมาณประเภทตางๆ ท้ังจากเงิน

อุดหนุนรายหัวนักเรียน  เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ป และเงินรายไดโรงเรียน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการ

ปรับปรุงพัฒนาระบบงานการเงิน และพัสดุ  เพ่ือใหสอดคลองกับธรรมาภิบาล ตลอดจนการใชทรัพยากรของ

องคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด ปองกันการทุจริตและความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับงานการเงิน และพัสดุของ

โรงเรียน จึงใชหลักการบริหารความเสี่ยง เปนเครื่องมือชวยในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงิน การบัญชี 

และพัสดุของโรงเรียน ซึ่งจะชวยในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ 

ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นใหดําเนินตามกลยุทธ เปาหมายและวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และแผนปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียนที่เก่ียวของอยางถูกตอง  โรงเรียนขุนควรวิทยาคมจึงจําเปนตองจัดทํา

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสด ุ

2.  วัตถุประสงค   

1. เพ่ือใหสถานศึกษามีการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณถูกตองตาม

ระเบียบตรวจสอบไดทันตามกําหนด  

2. เพ่ือใหสถานศึกษามีการจัดการงานการเงนิและพัสดุไดอยางถูกตองตามระเบียบแนวปฏิบัติ คําสั่ง 

ขอบังคบัและมติ ครม. ที่เกี่ยวของ  

3.  เปาหมาย  

เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรรอยละ 83 มีความพึงพอใจการรับบริการ 

2. เจาหนาท่ีการเงินและพัสดุรอยละ 83 ไดรับการอบรมเพ่ิมความรูดานการเงนิและพัสดุ 

เชิงคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีการจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามระเบียบตรวจสอบไดทันตามกําหนด 

2. เจาหนาที่การเงินและพัสดุไดรับการอบรมเพ่ิมความรูดานการเงินและพัสดุ 

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 

ต.ค.62 

พ.ย.62 

พ.ย.62 

  

โยธิน,เฉลิมขวัญ 

ผูบริหาร ร.ร. 

ผูบริหาร ร.ร. 

2. ขั้นดําเนินการ (D) 

- จัดวางระบบการบริหารจัดการดานการเงินพัสดุของโรงเรียน 

-จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงไวเปนแนวทางการ

ควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน 

- จัดทําคูมือปฏิบัติงานดานงานการเงินและพัสดุ 

 

พ.ย.62-ก.ย.63 

 

พ.ย.63 

 

9,000 

 

โยธิน 

เฉลิมขวัญ 

ปานไพลิน 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- จัดระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ที่งาย

ตอการคนหาและตรวจสอบ 

- ควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุตาม

ระเบียบของทางราชการ 

พ.ย.63 

 

พ.ย.63-ก.ย.63 

 

3. ขั้นประเมินผล (C) 

- กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงาน 

- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 

- รายงานผลการดําเนินงาน 

 

ต.ค.62 – ก.ย.63 

ส.ค.63 

ก.ย.63 

  

ผูบริหาร ร.ร. 

ปานไพลิน 

 

4. ขั้นปรับปรุงแกไข (A) 

- รับขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูที่เกี่ยวของ

เปนแนวทางในการดําเนินงาน/พัฒนางานตอไป 

 

ก.ย. 63 

 
 

เฉลิมขวัญ 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อ่ืน ๆ(ระบุ).............................. 

งานพัสด ุ

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 วัสด ุ    4,500    4,500 

รวม 4,500 

งานการเงิน 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1 วัสด ุ    4,500    4,500 

รวม 4,500 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูท่ีเกี่ยวของ  

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม/ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
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8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละครูและบุคลากรมีความ

พึงพอใจการรับบริการ 

สํารวจความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง

พอใจ 

2. รอยละของเจาหนาที่การเงิน

และพัสดุไดรับการอบรมเพิ่ม

ความรูดานการเงินและพัสดุ 

ตรวจสอบเอกสาร รายงานการอบรม 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใหสถานศึกษามีการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณถูกตองตาม

ระเบียบตรวจสอบไดทันตามกําหนด  

2. เพ่ือใหสถานศึกษามีการจัดการงานการเงนิและพัสดุไดอยางถูกตองตามระเบียบแนวปฏิบัติ คําสั่ง 

ขอบังคบัและมติ ครม. ที่เกี่ยวของ  

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

กิจกรรมพัฒนางานการเงินและพัสดุ 

พัสดุ

ที ่

รายการ หนวย ราคาตอหนวย รวม 

1 กระดาษ 5 รีม 70 แกรม A4 10 115 1150 

2 ลวดเสียบสีขาว กลองละ 700 ชิ้น 1 100 100 

3 หมึกปริ้นทเลเซอร 2 550 1100 

4 เชือก ขาว-แดง ขนาดใหญ 1 80 80 

5 กาวลาเท็ค  (16 ออนซ) 2 80 160 

6 อากรแสตมป 500 1 500 

7 กระดาษการดขาว 2 55 110 

8 กระดาษปกการดสี 110 แกรม A4  2 140 280 

9 ซองน้ําตาล A 22 5 110 

10 ซองน้ําตาลขยายขาง 5 7 35 

11 แฟมเสนอเซ็นต 1 200 200 

12 ปากกาน้ํามัน 1 75 75 

13 สมุดเบอร2 50 2 100 

14 หมึกเติมสีดํา 1 500 500 

รวม  4,500 
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การเงิน 

ที ่ รายการ หนวย ราคาตอหนวย รวม 

1 กาวลาเท็ค  (16 ออนซ) 2 80 160 

2 ลวดเย็บ เบอร 10 4 7 28 

3 ลวดเสียบเบอร 1  2 10 20 

4 สันรูด 9 5 45 

5 ตลับชาติ (น้ําเงิน 1 แดง 1) 2 50 100 

6 กระดาษการดสี 2 90 180 

7 กระดาษการดขาว 1 85 85 

8 กระดาษถายเอกสาร A4 2 575 1,150 

9 กระดาษถายเอกสาร F4 1 145 145 

10 กาวสองหนาบาง 2 25 50 

11 กระดาษโรเนียว A4 3 70 210 

12 เทปสันหนังสือ 2 นิ้ว 6 50 300 

13 หมึก สําหรับเครื่อง hp laser 3 490 1,470 

14 เครื่องเย็บกระดาษ 2 60 120 

15 กรรไกร 2 25 50 

16 แฟมเก็บเอกสาร 4 85 340 

17 ครีมนับแบงค 1 47 47 

รวม 4,500 
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ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

          (นางสาวเฉลิมขวัญ  รวมสุข) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

                             (นางกรรณิการ  ปฐว)ี 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูตรวจสอบโครงการ 

       (นางสาวปานไพลนิ กันทะเนตร) 

          หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

 

 

  ลงชื่อ.....................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

     (นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาสถานศึกษาใหมีการสราง สงเสริมสนับสนุนให 

สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินงาน   1 ตุลาคม  2562 - 30  กันยายน  2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางณัฐกฤตา  ออปมปา 

กลุมงานที่รับผิดชอบ    ฝายบริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอที่ 2,5 

สนองยุทธศาสตร สพม.36 (พะเยา) ขอที่ 3,5 

สนองยุทธศาสตร สพฐ.     ขอที่ 1,5 

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

     3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 

กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 6  

บัญญัติวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา 

ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” 

และมาตรา 23 บัญญัติวา “การจัดการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตาม

อัธยาศัย  ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแต

ละระดับการศึกษา” มาตรฐานการศึกษาชาติในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ระบุวา 

“เปาหมายของการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “คนเกง  คนดี  และมีความสุข” โดยมีการ

พัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย  พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ตรงตามความตองการ  ทั้งในดาน

สุขภาพรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและทักษะ คุณธรรมและจิตสํานึกที่พึงประสงค  และอยูในสังคมได

อยางปกติสุขและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดานคุณภาพผูเรียน  มาตรฐานท่ี  1  ระบุวา  “ผูเรียนมี

คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  ดวยการมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมเบื้องตนของศาสนาท่ีตนนับถือ   มีความซื่อสัตยสุจริต  มีความกตัญูกตเวที  มีเมตตากรุณา  
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เอ้ือเฟอเผื่อแผ  และเสียสละเพ่ือสวนรวม  ประหยัด  รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน  และสวนรวมอยางคุมคา  

ภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย  นิยมไทยและดํารงไวซึ่งความเปนไทย” 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

2. สงเสริมใหครใูชแหลงเรียนรูภายในภายนอกสถานศึกษา 

3. เพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนศึกษาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ   

1. ผูเรียนรอยละ 83 ไดความรูและประสบการณจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. ครูรอยละ 83 ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ  

1. ผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2. ชุมชนมีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3.นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

กันยายน 62 - นางณฐักฤตา 

ออปมปา 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ต.ค. 62 – ก.พ. 63 

และ 

พ.ค 63 – ก.ย. 63 

- นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

กันยายน 2563 - นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

กันยายน 2563 - นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

5. ระยะเวลาดําเนินการ    

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

-  
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7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูท่ีเกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. คณะคร ู บุคลากร   ผูบริหาร  นักเรียน และผูปกครอง 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียน ไดความรูและ

ประสบการณจากแหลงเรียนรูและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

สอบถาม 

สังเกต 

แบบสอบถาม 

แบบสังเกต 

2 .  ร อยละของผู เ รียนรอยละได

ความรูและประสบการณจากแหลง

เรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

สอบถาม 

สังเกต 

แบบสอบถาม 

แบบสังเกต 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

2. ครูใชแหลงเรียนรูภายในภายนอกสถานศึกษา 

3. ผูเรียนศึกษาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 6  

บัญญัติวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา 

ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” และ

มาตรา 23 บัญญัติวา “การจัดการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  

ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับ

การศึกษา” มาตรฐานการศึกษาชาติในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ระบุวา “เปาหมายของ

การจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “คนเกง  คนดี  และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสม

กับชวงวัย  พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ตรงตามความตองการ  ทั้งในดานสุขภาพรางกายและ

จิตใจ สติปญญา ความรูและทักษะ คุณธรรมและจิตสํานึกที่พึงประสงค  และอยูในสังคมไดอยางปกติสุขและ

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดานคุณภาพผูเรียน  มาตรฐานที่  1  ระบุวา  “ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ

คานิยมที่พึงประสงค  ดวยการมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองตนของศาสนาที่ตนนับ

ถือ   มีความซื่อสัตยสุจริต  มีความกตัญูกตเวที  มีเมตตากรุณา  เอ้ือเฟอเผื่อแผ  และเสียสละเพ่ือสวนรวม  

ประหยัด  รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน  และสวนรวมอยางคุมคา  ภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย  

นิยมไทยและดํารงไวซึ่งความเปนไทย” 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการ

ตางๆ มาใชในการวางแผนดําเนินการทุกข้ันตอน สําหรับเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมีเปาประสงคเพ่ือใหผูเรียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ  ไดแก  1.รักชาติ ศาสน กษัตริย  2.ซื่อสัตย สุจริต   3. มีวินัย  4. ใฝเรียนรู   

5. อยูอยางพอเพียง  6. มุงมั่นในการทํางาน   7. รักความเปนไทย  และ 8. มีจิตสาธารณะ 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรและผูเรียนมีความรูความเขาใจ และตระหนักในคุณคาหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุก8 

กลุมสาระ 

3.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ   

1. ผูเรียนรอยละ 83 ไดนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต 

2. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุก 8 กลุม

สาระการเรียนรู  
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เชิงคุณภาพ  

1. ครูและบุคลากรของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ไดรับการพัฒนาดานทักษะและความรูเก่ียวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผูเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต 

4. ขั้นตอนการดําเนินการ/วิธีการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3.นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

กันยายน 62 - นางณฐักฤตา 

ออปมปา 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 กลุมสาระ 

- สงเสริมการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

 

ต.ค. 62 – ก.พ. 63 

และ 

พ.ค 63 – ก.ย. 63 

- นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

กันยายน 2563 - นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

กันยายน 2563 - นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ   

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

 - 

7.   หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. นักเรียน   ครูและบุคลากรของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนไดนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช

ในการดําเนินชีวิต 

ตรวจสมุดบันทึกกิจกรรม 

สังเกต 

สมุดบันทึกกิจกรรม 

แบบสังเกตความพึงพอใจ 

2. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน

โดยบูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงครบทุก 8 กลุม

สาระการเรียนรู 

บันทึกการสงแผนของครู แผนการสอนบูรการของครผููสอน 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูบริหาร ครู บุคลากรและผูเรียนมีความรูความเขาใจ และตระหนักในคณุคาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. สถานศกึษาจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุก8 กลุมสาระ 
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กจิกรรมสวนพฤกษศาสตร 

1.  หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 6  

บัญญัติวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา 

ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” และ

มาตรา 23 บัญญัติวา “การจัดการศึกษา  ท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตาม

อัธยาศัย  ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแต

ละระดับการศึกษา” มาตรฐานการศึกษาชาติในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ระบุวา 

“เปาหมายของการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “คนเกง  คนดี  และมีความสุข” โดยมีการ

พัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย  พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ตรงตามความตองการ  ทั้งในดาน

สุขภาพรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและทักษะ คุณธรรมและจิตสํานึกที่พึงประสงค  และอยูในสังคมได

อยางปกติสุขและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานคุณภาพผูเรียน  มาตรฐานที่  1  ระบุวา  “ผูเรียนมี

คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  ดวยการมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และปฏิบัติตนตามหลักธรรม

เบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ   มีความซื่อสัตยสุจริต  มีความกตัญูกตเวที  มีเมตตากรุณา  เอ้ือเฟอเผื่อแผ  

และเสียสละเพ่ือสวนรวม  ประหยัด  รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน  และสวนรวมอยางคุมคา  ภูมิใจในความเปน

ไทย  เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย  นิยมไทยและดํารงไวซึ่งความเปนไทย” 

 สวนพฤกษศาสตร คือ แหลงที่รวบรวมพันธุพืชชนิดตางๆ ทีมีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพ

ถิ่นอาศัยเดิม  มีหองสมุด  สถานที่เก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไมรักษาสภาพ  อาจเปนตัวอยางแหงหรือตัวอยางดอง  

หรือเก็บรักษาดวยวิธีอ่ืนๆ  พันธุพืชที่ทําการรวบรวมไวนั้นจะเปนแหลงขอมูลและการเผยแพรความรูเก่ียวกับพันธุ

ไม  นอกจากนี้สามารถใชเปนแหลงพักผอนหยอนใจ   อีกทั้งใชในการศึกษาและเปนประโยชนในการสอนวิชาตางๆ 

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม มีการจัดสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่รมรื่นสวยงาม โรงเรียนไดเอาใจใสดูแลพรรณไมเปน

อยางดีแตยังขาดการสรางจิตสํานึกใหเยาวชนมีความรักความรมรื่นสวยงามของพรรณไมเทาท่ีควร  จึงมีการจัดทํากิจกรรมสวน

พฤกษศาสตรในโรงเรียนเพื่อ โดยมีการรวมพันธุที่มีชีวิต  มีแหลงขอมูลความรูเก่ียวกับพันธุไม  มีการศึกษาตอเนื่อง  และมี

การนําไปใชประโยชนเพ่ือเปนสื่อการเรียนการสอนในวิชาตางๆ   เปนการดําเนินการใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน  

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหผูเรียน  มีความรัก  และเห็นคุณคาของพรรณไม 

2. เพ่ือใหสถานศึกษาจัดสวนพฤกษศาสตรเปนสื่อและแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 

3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียน รายวิชาวิทยาศาสตรรอยละ 83 ไดเขารวมกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูสวนพฤษศาสตร 

2. ผูเรียนรอยละ 83 มีสวนรวมในการดูแลสวนพฤษศาตรของโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนไดตระหนัก เขาใจวัฏจักรธรรมชาติและนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได 

2. ผูเรียนมีสวนรวมในการดูแลสวนพฤษศาตรของโรงเรียนตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
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4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3.นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

กันยายน 62 - นางณฐักฤตา 

ออปมปา 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- ผูเรียนใชสวนพฤษศาสตรเปนแหลงเรียนรู 

- ดูแลสวนพฤษศาตร 

 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

 

- 

นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

กันยายน 2562 - นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

กันยายน 2562 - นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

 - 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูท่ีเกี่ยวของ 

 1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

 2. คณะครูกลุมสาระวิทยาศาสตร 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตรไดเขารวมกิจกรรม

ศึกษาแหลงเรียนรูสวนพฤษศาสตร 

การสอบถาม 

สังเกต 

แบบสอบถาม 

แบบสังเกต 

2. รอยละของผูเรียนมีสวนรวมใน

การดูแลสวนพฤษศาตรของโรงเรียน 

การสอบถาม 

สังเกต 

แบบสอบถาม 

แบบสังเกต 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียน  มีความรัก  และเห็นคุณคาของพรรณไม 

2. สถานศึกษาจัดสวนพฤกษศาสตรเปนสื่อและแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

                (นางณัฐกฤตา  ออปมปา) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูตรวจสอบโครงการ 

         (นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร) 

            หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  
 

 

 

  ลงชื่อ....................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

       (นายคมนสิทธิ์   กันทาสุวรรณ) 

         ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน  

ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น 

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินงาน   1  ตุลาคม  2562 -  30  กันยายน  2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นายวายุ  สมบูรณ 

กลุมงานที่รับผิดชอบ    ฝายบริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอที่ 2 

สนองยุทธศาสตร สพม.(พะเยา)  ขอที่ 5 

สนองยุทธศาสตร สพฐ.     ขอที่ 1,5 

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

     1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

     1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

     2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

     3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

     4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

 

กิจกรรมชวนนองเขาวัด 

1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 6  

บัญญัติวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา 

ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” 

และมาตรา 23 บัญญัติวา “การจัดการศกึษา  ทั้งการศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบ  และการศึกษาตาม

อัธยาศัย  ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของ

แตละระดับการศึกษา” มาตรฐานการศึกษาชาติในการประเมินคณุภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ระบุวา 

“เปาหมายของการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “คนเกง  คนดี  และมีความสุข” โดยมี

การพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย  พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ตรงตามความตองการ  ทั้งใน

ดานสุขภาพรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและทักษะ คุณธรรมและจิตสํานึกที่พึงประสงค  และอยูใน

สังคมไดอยางปกติสุขและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานคุณภาพผูเรียน  มาตรฐานที่  1  ระบุวา  

“ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  ดวยการมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ   มีความซื่อสัตยสุจริต  มีความกตัญูกตเวที  มีเมตตากรุณา  

เอ้ือเฟอเผื่อแผ  และเสียสละเพ่ือสวนรวม  ประหยัด  รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน  และสวนรวมอยางคุมคา  

ภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย  นิยมไทยและดํารงไวซึ่งความเปนไทย” 

ในโลกปจจุบัน คนเราไดเปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากความเจริญทางดานวัตถุ ตางๆ มากมายไดเขามา

เก่ียวของกับการดําเนินชีวิตประวันวันของคนเรา  จึงทําใหชุมชน  วัดและโรงเรียนตางดําเนินกิจกรรมตามวิถี
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ใครวิถีมัน  ทําใหบาน  วัด  และโรงเรียนเริ่มเหินหางกันออกไปทุกวัน  ดังนั้นทางงานกิจกรรมจึงเล็งเห็น

ความสําคัญตรงนี้จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุน สงเสริม สรางความตระหนัก และปลุกจิตสํานึกใหผูเรียนเกิดความรัก หวงแหน 

และชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมประเพณีไทย 

2. เพ่ือใหผูเรียนไหวพระฟงธรรมทุกวันพระในเทศกาลเขาพรรษา 

3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ    

1. ผูเรียนรอยละ 93 เขารวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในชวงเทศกาล

เขาพรรษา  

2. ผูเรียนรอยละ 93 รวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม ทองถ่ิน ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนเกิดความตระหนักมีเจตคติที่ดีในการเขารวมกิจกรรมในวันพระชวงเทศกาลเขาพรรษา  

2. ผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบตอสังคม 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3.นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

กันยายน 62 - นายวายุ สมบูรณ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- รวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในชวง

เขาพรรษา 

 

ก.ค. 63 – ก.ย. 63 

 

- 

นายวายุ สมบูรณ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

กันยายน 2562 - นายวายุ สมบูรณ 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

กันยายน 2562 - นายวายุ สมบูรณ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 กรกฎาคม 2563  -  30 กันยายน 2563 
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6.งบประมาณและทรัพยากร  

 -  

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

 1. โรเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. ศาสนาสถาน (วัด) ในชุมชนเขตพื้นที่บริการ 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนเขารวม

กิจกรรมทําบุญตักบาตวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาในชวงเทศกาล

เขาพรรษา 

การเขารวมกิจกรรม แบบบันทึกการเขารวมกิจกรรม 

6. รอยละของผูเรียนรวมกิจกรรม

ทางวัฒนธรรมและสังคม ทองถ่ิน 

ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

สอบถาม 

การเขารวมกิจกรรม 

แบบสอบถาม 

แบบบันทึกการเขารวมกิจกรรม 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ผูเรียนเกิดความรัก หวงแหน และชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมประเพณีไทย 

2. ผูเรียนไหวพระฟงธรรมทุกวันพระในเทศกาลเขาพรรษา 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

     (นายวายุ  สมบูรณ) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูตรวจสอบโครงการ 

      (นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร) 

           หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  
 

 

 

  ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

         (นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ     สงเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนว 

ทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศกึษาให 

ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินงาน   1 ตุลาคม 2562 – 30กันยายน 2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวกอปรพลอย บุตรดี 

กลุมท่ีรับผิดชอบ    บริหารงานทั่วไป 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอที่ 5  

สนองยุทธศาสตร สพม.36(พะเยา)  ขอที่ 3,6 

สนองยุทธศาสตร สพฐ.     ขอที่ 6 

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

     1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

     4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

     มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 

กิจกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร  

1. หลักการและเหตุผล 

จากกระแสโลกาภิวัฒน อันเกิดจากความเจริญเติบโตทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology ) เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสังคมโลกอยูในภาวะไรพรหม

แดน และนําโลกสูการจัดระเบียบใหมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง กอใหเกิดโอกาสและภัยคุกคามตอ

คุณภาพชีวิตของพลโลกในดานตาง ๆ สังคมไทยในฐานะเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลกจะตองปรับตัว โดยการ

พัฒนาคน ซึ่งหมายถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสมรรถภาพของคนใหมีพ้ืนฐานในการคิด เรียนรู และทักษะ

ในการจัดการและการดํารงชีวิต สามารถเผชิญกับปญหาสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ( 

สํานักสงเสริมสุขภาพ,2547 : 2 )ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 บททั่วไป ความ

มุงหมายและหลักการ มาตรา 6 ที่ระบุไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่

สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู  และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2549: 12 ) 

การเสริมสรางสุขภาพกับการศึกษา เปนสิ่งที่จะตองดําเนินการควบคูกันไป การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

จึงอยูที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสรางสุขภาพ ภายใตความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ นับตั้งแต

ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองคกรในทองถ่ิน ซึ่งจะตองมีการประสานความรวมมือ ประสานประโยชน
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ที่เอื้อตอการพัฒนาเด็กใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขและ

ปลอดภัย 

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม  เปนโรงเรียนหนึ่งที่มีความตระหนัก เห็นความสําคัญและความจําเปนในการ

สงเสริมสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และสมาชิกในชุมชน ทั้งในเรื่องของการจัดสภาพแวดลอม

ของโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูและสุขภาพ การบริการตรวจสุขภาพ การเฝาระวังภาวะสุขภาพและการ

บริการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกนักเรียน การเสริมสรางสุขนิสัยที่ดีแกนักเรียนที่เนนสุขบัญญัติแหงชาติ การ

บริการอาหารกลางวัน ที่ถูกตองตามหลักโภชนาการ สงเสริมการออกกําลังกาย การเลนกีฬาและนันทนาการใน

โรงเรียน รวมทั้งการใหคําปรึกษาเพ่ือแกไขปญหาดานสุขภาพ แตในสภาพปจจุบัน โรงเรียนยังมีปญหาดาน

สุขภาพและพฤติกรรมที่เสี่ยงของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและสมาชิกในชุมชน ที่โรงเรียนจะตองแกไขอีก

มาก อาทิเชน นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนยังไมเห็นความสําคัญของการเสริมสรางสุขภาพอนามัยของตนเอง 

นักเรียนสวนหนึ่ งยังมีปญหาโรคในชองปาก มีปญหาเหงือกอักเสบ ฟนผุ การเลือกซื้ออาหารที่ไมมี

ประโยชน  การมีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งในเรื่องการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา รวมทั้งปญหาดานสิ่งแวดลอมที่ยังไมเอื้อตอ

การเรียนรูและสุขภาพ บริเวณโรงเรียนยังเปนหลุมเปนบอ ปาไม ใบไมรวงหลนหมักหมมไมเปนระบบ  ไมมี

สวนหยอม สนามสุขภาพ ซึ่งเปนสถานท่ีสําหรับพักผอนหยอนใจของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ดานการ

สุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนไมมีสถานท่ีประกอบอาหาร ท่ีนั่งรับประทานอาหารของนักเรียนไมเพียงพอ ไม

สะอาด โรงเรียนยังไมมีระบบการจํากัดขยะมูลฝอยและการบําบัดน้ําเสีย ระบบการบริการน้ําดื่มที่สะอาดไม

เพียงพอ ประกอบกับสภาพแวดลอมในเขตบริการของโรงเรียน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทําไร ทํานา 

ประชาชนมีการเลนการพนัน ดื่มสุรา จึงไมคอยมีเวลาดูแลเอาใจใสดานสุขภาพอนามัยของนักเรียนและตนเอง

เทาที่ควร 

จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน โรงเรียนจึงไดดําเนินการเรื่อง การสงเสริมสุขภาพของนักเรียน 

บุคลากรในโรงเรียนอยางจริงจัง เพื่อแกปญหาและเสริมสราง ปลูกฝงสุขนิสัยที่ดี ใหสามารถพัฒนาสุขภาพของ

ตนเองอยางยั่งยืน โรงเรียนไดกําหนดรูปแบบการพัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัย ในโรงเรียนข้ึน โดยใชแนว

ทางการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

การพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามแนวทางของโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ภายใตแนวคิด การมี

สวนรวมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งผูปกครองและชุมชน เพ่ือใหโรงเรียนเปนจุดเริ่มตน และ

ศูนยรวมของการพัฒนาสุขภาพในชุมชน เปนกลยุทธที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดรวมดําเนินการกับ

ฝายการศึกษามาตั้งแตป 2541 เปาหมายใหมีการดําเนินงานโรงเรียนตนแบบ (Best  Practice Model)  เพื่อ

เปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จังหวัดละ  1  โรงเรียนและขยายการดําเนินงานเปนอําเภอละ 1  โรงเรียนใน

ป  2542  และในป 2543  กําหนดเปาหมายใหมีโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยางนอยตําบลละ  1  โรงเรียนทุก

ตําบล   ในป 2545 ไดพัฒนาเกณฑประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพครอบคลุมทั้ง 10 องคประกอบ จัดระดับ

การประเมินเปน 3 ระดับ คือ  ระดับทองแดง  เงิน  และทอง โรงเรียนขุนควรวิทยาคม  เขารวมโครงการในป 

พ.ศ. 2549    ศูนยอนามัยที่  10  จังหวัดเชียงใหม  และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  ไดทําการ

ประเมินตามเกณฑ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ   ผานการรับรองอยูในระดับทอง   และพัฒนากิจกรรมดาน

สุขภาพจนผานการประเมินรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเพ่ิมข้ึนทุกปติดตอกันเปนลําดับ  นอกจากการ
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ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพภายใต  10  องคประกอบแลว   โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ยังไดให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมของนักเรียนมากขึ้น  จึงไดริเริ่มโครงการเด็กไทยทําไดในโรงเรียน   โดยมุงท่ีจะ

พัฒนานักเรียนแกนนําใหมีทักษะการเปนผูนํา   การบริหารจัดการ   และการสื่อสาร  เพื่อใหเกิดการจัดตั้ง

ชมรมเด็กไทยทําไดขึ้นในโรงเรียนและทํากิจกรรมที่เปนปญหาที่พบมากในโรงเรียน  3  เรื่อง  ไดแก  เรื่อง

อาหารสะอาดปลอดภัย  สุขานาใช  และเด็กไทยฟนดี  รวมถึงกิจกรรมสุขภาพอ่ืน ๆ 

ตอมาในปการศึกษา  2557  โรงเรียนขุนควรวิทยาคมไดมุงเนนที่จะพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนําให

สามารถคิด  วิเคราะห  ประเมินสถานการณสุขภาพ  และวางแผนแกไขปญหา  โดยใชกระบวนการวิจัยอยาง

งายในรูปแบบของโครงงานสุขภาพ    จึงไดยกระดับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพขึ้นสูระดับที่สูงข้ึน  คือโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพระดับเพชร  ที่ประกอบดวยมาตรฐาน 3  ดาน ไดแก  1)  ดานการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ  2) ดานการดําเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนนํา  3) ดานผลสําเร็จของการดําเนินงาน ที่เกี่ยวของ

กับ  ภาวะสุขภาพของนักเรียน  โครงการแกไขปญหาในโรงเรียน   และงานตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมาตรฐานทั้ง 3  ดาน ประกอบดวย   19  ตัวชี้วัด   ที่เนนการวัดผลทางสุขภาพ 

พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนและผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น  โดยมีรพ.สต.

ขุนควร  โรงพยาบาลปง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  และศูนยอนามัยที่  10  จังหวัดเชียงใหม  ให

คําแนะนํากับโรงเรียนในการพัฒนาไปสูโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร เพราะเห็นวา โรงเรียนขุนควร

วิทยาคม เปนโรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกรง มั่นคง ที่จะเปนสถานที่ที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อการ

อาศัยศึกษาและทํางานที่เกิดจากความรวมมือ รวมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอสุขภาพ

อยางสม่ําเสมอ เพ่ือการมีสุขภาพที่ดีของทุกคนในโรงเรียน อีกทั้งเ ม่ือพิจารณาถึงบริบทตาง ๆ ของ

โรงเรียน  เชน  ดานสภาพแวดลอม  ผูเรียน  ชุมชน  วามีความเปนไปไดในการพัฒนา  เพ่ือการขับเคลื่อนไปสู

เปาหมาย 

จากความสําเร็จในดานการสงเสริมสุขภาพนักเรียน เปนผลจากการท่ีขาพเจาไดพัฒนานักเรียนตาม

แนวทางของโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ภายใตแนวคิดการมีสวนรวมของนักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียน รวมทั้งผูปกครองและชุมชน  ทําใหโรงเรียนขุนควรวิทยาคมเปนจุดเริ่มตนและศูนยรวมของการพัฒนา

สุขภาพในชุมชน  และขาพเจาเห็นความสําคัญในการรักษามาตรฐานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรให

ตอเนื่องและมีความยั่งยืนเพื่อประโยชนสูงสุดกับนักเรียนโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ซึ่งเปนอนาคตของ

ประเทศชาติ ใหมีความแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ  โดยการสงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ   เพื่อใหนักเรียนมีน้ําหนักสวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายเปนไปตาม

เกณฑ  สงเสริมใหนักเรียนที่เปนแกนนําเด็กไทยทําได ไดดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมสุขภาพ และใหความรู

ดานสุขภาพกับโรงเรียนอ่ืน รวมทั้งผูปกครอง และชุมชน ใหเห็นความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย

ของตนเองอยางตอเนื่อง  จัดทําโครงงานสุขภาพท่ีแกไขปญหาดานสุขภาพของนักเรียน ใหดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือใหเห็นถึงสภาพปญหาที่ลดลง และสงเสริมใหนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และผูปกครองทุก

คน   สามารถปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 

และปญหาทางเพศ  รวมทั้งมีการปรับปรุงพัฒนาทางดานโครงการสรางระบบน้ําดื่มของโรงเรียนใหมี

ประสิทธิภาพถูกสุขลักษณะ มีการเฝาระวังคณุภาพน้ําบริโภคโดยการตรวจสอบคุณภาพน้ํา โดยนักเรียนแกนนํา 
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เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมในการดูแลน้ําดื่มในโรงเรียน   สงเสริมการดื่มน้ําเพื่อสุขภาพ โดยการรณรงค 

ประชาสัมพันธใหนักเรียนดื่มน้ําอยางเพียงพอ  เนนใหนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง ตามธง

โภชนาการ เพ่ือใหนักเรียนไดสารอาหารท่ีสําคัญครบถวน บริโภคในสัดสวนที่ถูกตอง และมีปริมาณที่เหมาะสม

กับวัย  จัดกิจกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการแบบมีสวนรวมทั้งนักเรียนและผูปกครอง  และจัด

สภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการพัฒนาสุขภาพนักเรียน  เพ่ือท่ีจะรักษามาตรฐานของโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพระดับเพชรใหยั่งยืนตอไป 

2. วัตถุประสงค   

1. เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพปากและฟนที่แข็งแรง สมบูรณ 

2. เพ่ือใหสถานศึกษาผานเกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 28 ขอ 

3. เพ่ือผูเรียนมีความรูความเขาใจและหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ 

4. เพ่ือใหสถานศึกษามีจุดบริการน้ําดื่มสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย 

5. เพ่ือใหผูเรียนที่มีความรูความเขาใจเรื่องอนามัยเจริญพันธ 

6. เพ่ือใหผูเรียนไดบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ 

7. เพ่ือใหผูเรียนที่มีสุขภาพจิตดีตามเกณฑของกรมสุขภาพจิต (SDQ) 

8. สถานศึกษาผานเกณฑสุขาภิบาลโรงอาหาร 30 ขอ 

9 สถานศึกษามีสวมผานเกณฑ HAS 16 ขอ 

3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ  

1. ผูเรียนรอยละ 45  ของผูเรียนที่ไมมีฟนแทผุ อุด และถอน 

2. สถานศึกษาผานเกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 28 ขอ 

3. ผูเรียนรอยละ 98  มีความรูความเขาใจและหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี ่

4. ผูเรียน ครู และบุคลากร รอยละ 100 ที่ไมสูบบุหรี่ในโรงเรียน 

5. สถานศึกษามีจุดบริการน้ําดื่มสะอาด เพียงพอ และปลอดภัยรอยละ 100 

6. ผูเรียนรอยละ 98 ที่มีความรูความเขาใจเรื่องอนามัยเจริญพันธุ 

7. ผูเรียนรอยละ 98 ที่มีทักษะในการปองกันตนเองจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธและการตั้งครรภ

กอนวัยอันควร 

8. ผูเรียนรอยละ 96 ที่มีความรูความเขาใจเรื่องสุขภาพ 

9. ผูเรียนรอยละ 100 ไดบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ 

10. ผูเรียนรอยละ 100 ที่มีสุขภาพจิตดีตามเกณฑของกรมสุขภาพจิต (SDQ) 

11. สถานศึกษาผานเกณฑสุขาภิบาลโรงอาหาร 30 ขอ 

12. สถานศึกษามีสวมผานเกณฑ HAS 16 ขอ 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขและปลอดภัย 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3.นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

กันยายน 62 - นางสาวกอปรพลอย 

บุตรดี 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

-กิจกรรมเหงือกสะอาดปากแข็งแรง 

-กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย 

- กิจกรรมรณรงคการงดสูบบุหรี่ 

-กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพน้ําดื่มใน

โรงเรียน 

-กิจกรรมเพ่ือนใจวัยรุน 

-กิจกรรมตรวจสอบโรงอาหาร 

-กิจกรรมวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล(SDQ) 

-กิจกรรมสวมสุขสันต 

-กิจกรรมรณรงคปองกันลูกน้ํายุงลาย 

 

 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

เดือนละ 2 ครั้ง  

31 พ.ค. 62 

1 ก.พ.63–10 ก.พ.

63 

 ทุกวันศุกร 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ตลอดปการศึกษา 

พ.ค. –ก.ค. 62 

มีนาคม 2562 

 

 

 

5,000 

นางสาวกอปรพลอย 

บุตรดี 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

กันยายน 2563 - นางสาวกอปรพลอย 

บุตรดี 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

กันยายน 2563 - นางสาวกอปรพลอย 

บุตรดี 

5. ระยะเวลาดําเนินการ  

 1 ตุลาคม 2562  - 30 กันยายน 2563 
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6.งบประมาณและทรัพยากร 

 อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ท่ีดินฯ 

1. วัสดุอุปกรณในการ

ดําเนินกิจกรรม/ 

   5,000    5,000 

รวม 75000 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อําเภอปง จังหวัดพะเยา ,โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขุนควร 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนที่ไมมีฟนแทผุ อุด 

และถอน 

ตรวจสุขภาพชองปาก 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

แบบบันทึกการตรวจสุขภาพฟน

และบันทึกการแกปญหาชองปาก 

2. สถานศึกษาผานเกณฑมาตรฐาน

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 28 ขอ 

ตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ผลการประเมินเกณฑมาตรฐาน

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

3. รอยละของผูเรียนมีความรูความ

เขาใจและหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

4. รอยละของผูเรียน ครู และบุคลากร

ที่ไมสูบบุหรี่ในโรงเรียน 

การสังเกต แบบสังเกต 

 

5. สถานศึกษามีจุดบริการน้ําดื่มสะอาด 

เพียงพอ และปลอดภัย 

ตรวจสอบคุณภาพน้ําดื่ม ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําดื่ม 

 

6. รอยละของผูเรียนที่มีความรูความ

เขาใจเรื่องอนามัยเจริญพันธ 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 

7. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการ

ปองกันตนเองจากการติดเชื้อทาง

เพศสัมพันธและการตั้งครรภกอนวัยอัน

ควร 

บันทึกพฤติกรรม แบบบันทึกพฤติกรรม 

8. รอยละของผูเรียนที่มีความรูความ

เขาใจเรื่องสุขภาพ 

สอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ แบบสอบถามเก่ียวกับสุขภาพ 
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ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

9. รอยละของผูเรียนที่สามารถบริโภค

อาหารตามหลักโภชนาการ 

สอบถามเกี่ยวกับการเลือก

รับประทานอาหาร 

แบบสอบถามเก่ียวกับการเลือก

รับประทานอาหาร 

10. รอยละของผูเรียนที่มีสุขภาพจิตดี

ตามเกณฑของกรมสุขภาพจิต (SDQ) 

ประเมินผูเรียนเปนรายบุคคล แบบประเมิน SDQ 

11. สถานศึกษาผานเกณฑสุขาภิบาล

โรงอาหาร 30 ขอ 

ประเมินสุขาภิบาลโรงอาหาร แบบประเมินสุขาภิบาลโรง

อาหาร 

12. สถานศึกษามีสวมผานเกณฑ HAS 

16 ขอ 

ประเมินสวมผานเกณฑ HAS แบบประเมินสวม HAS 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนไดรับการตรวจสุขภาพปากและฟนและไดรับการแกไข 

2. สถานศึกษาผานเกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 28 ขอ 

3. ผูเรียนมีความรูความเขาใจและหลีกเลี่ยงการสูบบหุรี่  ผูเรยีน ครู และบุคลากรที่ไมสูบบุหรี่ในโรงเรียน 

4. สถานศึกษามีจุดบริการน้ําดื่มสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย 

5. ผูเรียนที่มีความรูความเขาใจเรื่องอนามัยเจริญพันธมีทักษะในการปองกันตนเองจากการติดเชื้อทาง

เพศสัมพันธและการตั้งครรภกอนวัยอันควร 

6. ผูเรียนที่มีสุขภาพจิตดีตามเกณฑของกรมสุขภาพจิต (SDQ) 

7. สถานศึกษาผานเกณฑสุขาภิบาลโรงอาหาร 30 ขอ 

8. สถานศึกษามีสวมผานเกณฑ HAS 16 ขอ 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

โครงการสงเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ

สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1 อุปกรณดําเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง - - 7,000 

รวม 7,000 
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ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

            (นางสาวกอปรพลอย บุตรดี) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูตรวจสอบโครงการ 

                 (นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร) 

         หวัหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  
 

 

 

  ลงชื่อ.....................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                 (นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ) 

            ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนรวม 

ลักษณะโครงการ                      โครงการตอเนื่อง  

ระยะเวลาเริ่มตนโครงการ     1  ตุลาคม  2562 - 30  กันยายน  2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวจรรยา     ทามัน 

กลุมท่ีรับผิดชอบ    กลุมงานวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอที่ 3 

สนองยุทธศาสตร สพม.36(พะเยา)  ขอที่ 3,4,6 

สนองยุทธศาสตร สพฐ.   ขอที่ 2,4,6 

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

     1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

     1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคาํนวณ 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

สนองจุดเนนของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปงบประมาณ 2563 ขอท่ี 

1. ผูเรียนมีสมรรถนะดานความรู ดานทักษะวิชาการพ้ืนฐานอาชีพและทักษะดํารงชีวิต 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

3. สถานศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพโดยเนนการมีสวนรวมและความรับผิดชอบตอผล   

 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนรวม 

1.  หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติ  การจัดการศกึษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใน หมวด 1 สิทธิและหนาที่

ทางการศึกษา  มาตรา 5 วาคนพิการมีสิทธิทางการศึกษา  (1) ไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายตั้งแตแรก

เกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความ

ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา   (2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดย

คํานึงถึงความสามารถ   ความสนใจ   ความถนัดและความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้น (3) ไดรับ

การศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การทดสอบ

ทางการศึกษา  ที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการแตละประเภทและบุคคล   

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดใหโรงเรียนขุนควร

วิทยาคม เปนโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม  จัดการศึกษาเรียนรวมไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานการจัดการ

เรียนรวมและนักเรียนพิการในสถานศึกษาดังกลาวไดรับสิทธิทางการศึกษาพัฒนาเต็มตามศักยภาพจึงไดจัดทํา 

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนรวม และพัฒนานักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

เรียนรู(LD)โรงเรียนขุนควรวิทยาคมข้ึน 

2.วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ 
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2. เพ่ือใหครูบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

3. เพ่ือใหสถานศึกษามีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพโดยเนนการมีสวนรวมและรับผิดชอบตอ

การดําเนินงาน 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 93 ที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 93 สามารถจัดการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอยางมีคณุภาพโดยเนนการมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการ

ดําเนินงานรอยละ 93 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพตามเปาหมายของ

สถานศึกษา 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง  ตอเนื่องตาม

เปาหมายของสถานศึกษา 

3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพโดยเนนการมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการ 

ดําเนินงานตามเปาหมายของสถานศกึษา 

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 

   4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียนในสวนที่

เก่ียวของกับโครงการฯ 

   4.1.2 ศึกษาผลการดําเนินโครงการฯ ในปที่ผานมา 

   4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเปนไปไดใน

การพัฒนาโครงการฯ 

   4.1.4 จัดทําโครงการฯ นําเสนอตอฝายบริหาร 

 

ก.ย. 62 

- 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจรรยา 

ทามัน 

4.2 ขั้นดําเนินการ (D) 

   4.2.1 ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ 

      และมอบหมายภาระงาน 

   4.2.2 ดําเนินงานตามโครงการฯ 

4.2.2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเปน 

ผูใหบริการสอนเสริมตามกฎกระทรวงฯ 

4.2.2.2กิจกรรมสงเสริมใหผูบริหารเขารับ  

 การอบรมหรือเขารวมกิจกรรม 

 

 

ต.ค. 62 

 

ต.ค.62-ก.ย.63 

 

 

 

 

 

- 
นางสาวจรรยา 

ทามัน 
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กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

4.2.2.3 ประชุมจัดทํารูปแบบแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล   

(  IEP  :Individualized  Education  Program)  

และแผนการสอนเฉพาะบุคคล(   IIP  : Individual 

Implementation  Plan  )  สําหรับเด็กนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการเรียนรู 

4.2.2.4จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัด

การศกึษาเฉพาะบุคคล และสงเสริมพัฒนาการดาน

การเรียนการสอนของนักเรียนที่มีความบกพรองดาน

ตางๆ 

4.2.2.5 ประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนรวมและ

พัฒนานักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู

(LD)สําหรับโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม โรงเรียน 

ขุนควรวิทยาคม  จังหวัดพะเยา 

4.2.2.6ประเมินมาตรฐานโรงเรียนแกนนําจัดการ

เรียนรวม/เรียนรวมพัฒนานักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

พ.ค.-ก.ย .63 

4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

   4.3.1 เจาของโครงการฯ  นิเทศติดตามการ

ดําเนินงาน และคอยอํานวยความสะดวกในการ

ดําเนินกิจกรรมของผูเก่ียวของใหเปนไปตามภาระ

งานที่โครงการฯ กําหนด 

   4.3.2สรุปประเมินโครงการ 

 

ต.ค.62-ก.ย.63 

 
- 

นางสาวจรรยา 

ทามัน 

4.4 ขั้นสรุปผลและประเมินผล (D) 

   4.4.1 นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 

ก.ย. 63 - 

 

ผูบริหาร 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม  2561 -  กันยายน  2562 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

 - 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ ผูที่เกี่ยวของ 

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม/ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
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8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและ

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ประเมินผลการเรียน 1.ขอมูลเชิงประจักษ(ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเฉลี่ย) 

2. แบบประเมิน 

2. รอยละของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

แผนIIP/IEP แบบสํารวจ 

3. สถานศกึษามีการบรหิารจัดการ

อยางมีคุณภาพโดยเนนการมีสวนรวม

และรับผิดชอบตอการดําเนินงาน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ 

2. ครูบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอยางมีคณุภาพโดยเนนการมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการ

ดําเนินงาน 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

             (นางสาวจรรยา   ทามัน) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูตรวจสอบโครงการ 

                        (นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร) 

           หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

 

 

  ลงชื่อ.....................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

               (นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ) 

         ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

  



297 

 

ชื่อโครงการ    โรงเรียนแกนนําเพศศึกษา 

ลักษณะโครงการ        โครงการตอเนื่อง  

ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน  2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางณัฐกฤตา   ออปมปา 

กลุมงานที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอที่ 5 

สนองยุทธศาสตร สพม.36( พะเยา )   ขอที่ 6 

สนองยุทธศาสตร สพฐ.     ขอที่6 

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน 

     1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

     3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 

กิจกรรมโรงเรียนแกนนําเพศศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2542 ไดพัฒนาใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา

จักไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดใหจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา ความรูและ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแหงความเปนไทย ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งเปน

หนทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติใหไดผลนั้นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตองตอบสนองนโยบายการ

พัฒนากระบวนการที่ยั่งยืนและยังเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่เนนผลเชิง

ประจักษ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศศึกษาในทุกระดับชั้นจึงถือไดวาเปนการสนองตอบตอ

นโยบายที่ดีและเกิดผลโดยตรงกับนักเรียน  

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหครูไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศศึกษาในชั้นเรียน 

2. เพ่ือใหผูเรียนที่ไดรับความรูเพศศึกษาในชั้นเรียนมีพฤติกรรมทางเพศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

3. เพ่ือใหครูสามารถนําความรูที่ไดรับไปถายทอดและประยุกตใชในการจัดกระบวนการเรียนรู

เพศศึกษาอยางรอบดานในสถานศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ   

1. ครูรอยละ 93 ที่ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศศึกษาในชั้นเรียน 
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2. ผูเรียนรอยละ 93 ที่ไดรับความรูเพศศึกษาในชั้นเรียนมีพฤติกรรมทางเพศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

3. ครูรอยละ 93 สามารถนําความรูที่ไดรับไปถายทอดและประยุกตใชในการจัดกระบวนการเรียนรู

เพศศึกษาอยางรอบดาน ในสถานศกึษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ  

1. ผูเรียนไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับเรื่องเพศ  

2. ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในทางที่ถูกตองในชีวิตประจําวัน 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3.นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

กันยายน 62 - 

นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- การเรียนการสอนเพศศึกษาในชั้นเรียน ม.1– ม.6 

 

 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

 

- 
นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

กันยายน 2563 - นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

กันยายน 2563 - นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

5. ระยะเวลาดําเนินการ    

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

 - 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. นักเรียน   ครูและบุคลากรของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของครูไดจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเพศศึกษาในชั้นเรียน 
การสอบถาม / สัมภาษณ แบบสอบถาม 

2. รอยละของผูเรียนที่ไดรับความรู

เพศศึกษาในชั้นเรียนมีมีพฤติกรรมทาง

เพศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

การสอบถาม / สัมภาษณ แบบสอบถาม 

3. รอยละของครูทีส่ามารถนําความรูที่

ไดรับไปถายทอดและประยุกตใชใน

การจัดกระบวนการเรียนรูเพศศึกษา

อยางรอบดานในสถานศกึษา  

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การสอบถาม / สัมภาษณ แบบสอบถาม 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ครูไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศศึกษาในชั้นเรียน 

2. ผูเรียนท่ีไดรับความรูเพศศกึษาในชั้นเรียนมีพฤติกรรมทางเพศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน 

3. ครูสามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดและประยุกตใชในการจัดกระบวนการเรียนรูเพศศึกษา

อยางรอบดานในสถานศกึษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

             (นางณฐักฤตา  ออปมปา) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูตรวจสอบโครงการ 

                      (นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร) 

       หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  
 

 

 

  ลงชื่อ.....................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

       (นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ) 

           ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ     โรงเรียนปลอดขยะ 

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินงาน   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นายวีระยุทธ ชมภูเทพ 

กลุมท่ีรับผิดชอบ    บริหารงานทั่วไป 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอที่ 5 

สนองยุทธศาสตร สพม.36 (พะเยา) ขอที่ 5 

สนองยุทธศาสตร สพฐ.     ขอที่ 5 

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

    

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 

1. หลักการและเหตุผล 

ดวยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีโครงการ

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และเพ่ือสงเสริม สนับสนุนการสรางเครือขายสถานศึกษาใหดําเนินกิจกรรม  ลด คัดแยก 

และนํากลับขยะมาใชประโยชน การรวบรวมขยะเพ่ือสงไปกําจัดอยางถูกตอง ปลูกฝงจิตสํานึก การลด คัดแยก

ขยะ และนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมในสถานศึกษา สรางระบบการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ และสงเสริม

การมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝงลักษณะนิสัยรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

แกผูเรียน  

ทั้งนี้กลุมงานอาคารสถานที่ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ไดตระหนักถึงเรื่องดังกลาว และ มีความมุงม่ัน

ในการเปนสถานศึกษาปลอดขยะอยางแทจริง จึงไดเขารวม และจัดทําโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 

Waste School) เพ่ือสนองตอบนโยบายฯ ดังกลาว  

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือกระตุน รณรงคสงเสริมสรางจิตสํานึกและความรูความเขาใจใหแกผูเรียนไดเห็นถึงแนวทางใน

การลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการนําขยะกลับไปใชประโยชน รวมท้ังการรวบรวมขยะเพื่อ

นําไปกําจัดอยางถูกวิธ ี 

2. เพ่ือสรางเครือขายในการดําเนินงาน ดานการจัดการขยะ 
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3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. หองเรียน และหองสํานักงาน มีการจัดการขยะ รอยละ 83 

2. ผูเรียน และบุคลากรในโรงเรียน รอยละ 88มีองคความรู และมีการจัดการขยะตามหลัก 3Rs 

(reduce reuse recycle) 

3. ผูเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนขุนควรวิทยาคม รอยละ93เขารวมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

เชิงคณุภาพ  

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคมสามารถลดปริมาณขยะมีสภาพแวดลอมที่สะอาดและปลอดภัยพรอมที่

ใหบริการแกนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐาน ที่กําหนด 

4.  วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

รายงาน/กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. วิเคราะหนโยบาย มาตรฐานการศกึษาขั้น

พ้ืนฐาน ยุทธศาสตรของโรงเรียน 

 2.ประชุมคณะครู เพ่ือกําหนดแนวทาง 

 3.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 

ก.ย. 2562 

 

 

 

- 

นายวีระยุทธ 

ชมภูเทพ 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

โรงเรียนปลอดขยะ 

2. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

ใหกับครูและนักเรียน 

3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ

โรงเรียนปลอดขยะ เพ่ือรวมกันวางแผน และ

แบงหนาที่ความรับผิดชอบ 

4. ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว ประกอบดวย  

4.1 กิจกรรมสงเสริมองคความรูเชนกิจกรรม

จัดทําปายนิเทศ  

กิจกรรมเสียงตามสาย 

4.2 กิจกรรมการจัดการขยะ 4 ประเภท เชน 

4.2.1 กิจกรรม 3R พาสุข 

4.2.2 กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย         

4.2.3 กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐจากเศษ

วัสดุเหลือใช 

4.3กิจกรรม Big cleaning day 

 

1 ต.ค.62 

–  

30 ก.ย.63 

3,000 
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รายงาน/กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

  1. ประเมินโครงการ 

  2. สรุปผลการประเมิน 

 

ก.ย. 62 

 

- 

 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม

แลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

   

5.  ระยะเวลาดําเนินการ  

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

 อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/

รายการ การ

ใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1. วัสดุอุปกรณใน

การดําเนิน

กิจกรรม 

   3,000    3,000 

รวม 3,000 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูท่ีเกี่ยวของ 

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. หองเรียน และหองสํานักงาน มีการจัดการขยะ  การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. รอยละของผู เรียน และบุคลากรใน

โรงเรียน มีองคความรู และมีการจัดการขยะ

ตามหลัก 3Rs (reduce reuse recycle) 

แบบประเมิน แบบประเมิน 

3. รอยละของผูเรียน ครู และบุคลากร

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม เขารวมโครงการ

โรงเรียนปลอดขยะ 

การสัมภาษณ แบบสัมภาษณ 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนไดเห็นถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการนําขยะกลับไปใชประโยชน 

รวมท้ังการรวบรวมขยะเพื่อนําไปกําจัดอยางถูกวิธ ี 

2. สถานศึกษามเีครือขายในการดําเนินงาน ดานการจัดการขยะ 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1 วัสดุในการดําเนินงาน - - 3.000 

รวม 3,000 

 

 

   ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

         (นายวีระยุทธ  ชมภูเทพ) 

    

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                   (นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร) 

       หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

 

 

  ลงชื่อ.....................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

     (นายคมนสิทธิ์ กันทาสุวรรณ) 

          ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

ลักษณะโครงการ        โครงกาตอเนื่อง  

ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน  2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางณัฐกฤตา   ออปมปา 

กลุมงานที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอที่ 5 

สนองยุทธศาสตร สพม.36( พะเยา )   ขอที่ 6 

สนองยุทธศาสตร สพฐ.     ขอที่ 6 

มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

     1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

     1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

     3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

     4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

     1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

     1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

     2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

     3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

     4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

     2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

     2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

     3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

     3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมา

พัฒนาผูเรียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2542 ไดพัฒนาใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจัก

ไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดใหจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม 

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแหงความเปนไทย ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งเปน

หนทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติใหไดผลนั้นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตองตอบสนองนโยบายการ

พัฒนากระบวนการที่ยั่งยืนและยังเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่เนนผลเชิง

ประจักษ ดังนั้นการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือเขาสูมาตรฐานสากล จึงถือไดวาเปนการสนองตอบตอนโยบายที่ดีและ

เกิดผลโดยตรงกับนักเรียน 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ   

1. ครูรอยละ 80  พัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเองเพ่ือเขาสูมาตรฐานสากล 

2. ผูเรียนรอยละ 80 ไดรับการพัฒนาเพื่อเขาสูมาตรฐานสากล 

เชิงคุณภาพ  

1. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   นักเรียน  เพ่ือเขาสูมาตรฐานสากล 
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4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจข้ันตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3.นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

กันยายน 62 - 

นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- พัฒนางานในความรับผิดชอบ 

 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

 

- 
นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจดัทําโครงการ 

กันยายน 2563 - นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

กันยายน 2563 - นางณัฐกฤตา 

ออปมปา 

5. ระยะเวลาดําเนินการ    

ตุลาคม 2562– กันยายน 2563 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ท่ีดินฯ 

1. วัสดุอุปกรณในการ

ดําเนินกิจกรรม/ 

   1,000    1,000 

รวม 1,000 

7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

2. นักเรียน   ครูและบุคลากรของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของครูไดพัฒนางานในความ

รับผิดชอบของตนเองเพ่ือเขาสู

มาตรฐานสากล 

การสอบถาม / สัมภาษณ แบบสอบถาม 

2. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการ

พัฒนาเพ่ือเขาสูมาตรฐานสากล 
การสอบถาม / สัมภาษณ แบบสอบถาม 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สถานศึกษามีการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา   นักเรียน  เพ่ือเขาสูมาตรฐานสากล 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

โครงการ พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐาน  

ที ่ รายการ หนวย ราคาตอหนวย รวม 

1 กระดาษปกการดขาว 4 250 1,000 

รวม 1,000   

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

              (นางณัฐกฤตา  ออปมปา) 

 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูตรวจสอบโครงการ 

        (นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร) 

           หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  
 

 

 

  ลงชื่อ.....................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                  (นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ) 

    ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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โครงการ  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินงาน   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางลีลาวดี จันทรประเสริฐ  

กลุมงานที่รับผิดชอบ   บริหารงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอที่ 3 

สนองยุทธศาสตร สพม.36 (พะเยา) ขอที่ 4,6   

สนองยุทธศาสตร สพฐ.     ขอที่ 4,6 

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

     1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

     1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

     2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

     3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

     4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

 

กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

1. หลักการและเหตุผล 

 การดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนการสงเสริม พัฒนา ปองกันและแกไขปญหา เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาตาม

ศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีจิตใจท่ีเข็มแข็ง มีทักษะการดํารงชีวิตและรอดพนจากวิกฤตทั้งปวง บทบาท

หนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของเยาวชนในสถานศึกษา เมื่อไดรับความรูและปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม คานิยมท่ี

ดีงาม ในเรื่องที่เกี่ยวของกับตนเองไดสําเร็จกลุมสังคมที่ตนเปนสมาชิกและสิ่งแวดลอมใกลตัวดีจะสงผลใหการอยู

รวมกันอยางมีความสุขกลุมบริหารงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน  จึงจัดทําโครงการระบบการชวยเหลือนักเรียนโดยมี

กิจกรรมในการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ การจัดทําระบบสารสนเทศและการคดักรองนักเรียน 

 ระบบสารสนเทศในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนระบบที่รวบรวมและจัดเก็บขอมูลจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของกับตัวนักเรียน กิจกรรมประจําวันของนักเรียน ซึ่งจัดเก็บอยางมีหลักเกณฑ เพ่ือนํามา

ประมวลผลและจัดรูปแบบใหไดสารสนเทศที่ชวยสนับสนุนการทํางานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และการ

ตัดสินใจในดานตาง ๆ ของครูและผูบริหารเพ่ือใหการดําเนินงานของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีคณุภาพตามที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังตอไป 

 การคัดกรองนักเรียน  ซึ่งเปนการพิจารณาขอมูลที่เก่ียวกับตัวนักเรียนเพื่อการจัดกลุมนักเรียนเปน 3 กลุม 

คือ กลุมปกติ คือ นักเรียนที่ไดรับการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ตามเกณฑการคัดกรอง อยูในเกณฑของกลุมปกติ กลุม

เสี่ยง คือ นักเรียนที่จัดอยูในเกณฑของกลุมเสี่ยงตามเกณฑการคัดกรอง ซึ่งตองใหความชวยเหลือ ปองกันหรือแกไข

ปญหาตามเกณฑตามแตกรณี และกลุมมีปญหา คือ นักเรียนที่จัดอยูในเกณฑของกลุมมีปญหาตามเกณฑการคัด

กรอง ซึ่งตองใหความชวยเหลือ ปองกันหรือแกไขปญหาตามเกณฑตามแตกรณี โดยการจัดกลุมนักเรียน มี

ประโยชนตอครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพ่ือดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะการแกไขปญหา 
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เพราะมีขอมูลของนักเรียนในดานตางๆ อยางครบถวน เมื่อจัดกลุมแลวความชัดเจนในกลุมเปาหมายเพ่ือการแกไข

ปญหา จะมีจํานวนนักเรียนนอยลง มีผลตอความรวดเร็วในการชวยเหลือ ซึ่งบางกรณีจําเปนตองแกไขโดยเรงดวน 

 ดังน้ันกลุมบริหารงานพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนขุนควรวิทยาคม จึงจัดทําโครงการระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน โดยไดมีการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและการคัดกรอง

นักเรียน เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือจากครูประจําชั้น และครูที่ปรึกษาอยางทั่วถึง โดยมี

ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม ในการชวยเหลือ ปองกันหรือแกไขปญหา ซึ่งเปนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน และสนองนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิตของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเด็ก

ไดเติบโตอยางมีคุณภาพ เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน 

2. เพ่ือทราบขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล 

3. เพ่ือคัดกรองนักเรียนเปน 3 กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา 

4. เพ่ือสงเสริม ใหคําปรึกษา ปองกันและแกไขปญหาแกนักเรียนทุกกลุมและสงตอนักเรียนกลุมที่มี

ปญหาใหไดรับการชวยเหลือ 

3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 100 มีขอมูลในระบบสารสนเทศของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2. ผูเรียนรอยละ 100 ไดรับการคัดกรอง เพ่ือชวยเหลือ สงเสริม ปองกันหรือแกปญหาในระบบการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนเปนคนดีอยูในสังคมอยางมีความสุข และมีความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. วิเคราะหจุดเดน จุดดอยและยุทธศาสตร

การดําเนินงาน 

2. สํารวจวัสดุอุปกรณ 

3.เขียนโครงการและระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กันยายน 62 - งานพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 

ขั้นดําเนินการ(D) 

ปฏิบัติงานตามโครงการ 

- จัดทําระบบสารสนเทศในระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

- คัดกรองนักเรียน 

 

 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

 

- งานพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 

และ 

ครูที่ปรึกษาทุกคน 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจดัทําโครงการ 

กันยายน 2563 - 
นางลีลาวดี  

จันทรประเสริฐ 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

กันยายน 2563 - นางลีลาวดี 

จันทรประเสริฐ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 1   ตุลาคม  2562 -  30  กันยายน 2563 

6.งบประมาณและทรัพยากร 

  อุดหนุนรายหัว 

 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  ระดมทรัพย 

  อื่น ๆ(ระบุ).............................. 

ที ่

คําชี้แจง/รายการ 

การใชงบประมาณ

และทรัพยากร 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน 

คาจาง ตอบ

แทน 

ใช

สอย 

วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ ที่ดิน

ฯ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ

ในการจัดทําระบบ

สารสนเทศและการ

คัดกรองในระบบ

การดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

- - - 4,300 - - - 4,300 

รวม 4,300 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

1. คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนขุนควรวิทยาคมทุกคน 

2. ผูปกครองนักเรียน 
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8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนมีขอมูลในระบบ

สารสนเทศของระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

การกรอกขอมูล 

 

ระเบียนสะสม 

 

2. รอยละของผูเรียนไดรับการคัดกรอง 

เพ่ือชวยเหลือ สงเสริม ปองกันหรือ

แกปญหาในระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

การคดักรอง 

การบันทึก 

แบบคัดกรอง 

แบบบันทึก 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. รูจักนักเรียนเปนรายบุคคลและคัดกรองนักเรียนเปนกลุม ๆ 

2. สนับสนุนชวยเหลือนักเรียนทุกคนที่อยูในความดูแล 

3. เขาใจแนวทางการปฏิบัติไดอยางถูกตองกับนักเรียนในกลุมตาง ๆ 

4. สงตอเด็กกลุมที่มีปญหาใหไดรับการชวยเหลือและสงเสริมเด็กที่ควรสงเสริมตอไป 

5. สงเสริมใหครูท่ีปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานและองคกรภายนอกมี

สวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

รายละเอียดความตองการใชงบประมาณ 

โครงการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ที ่ รายการ หนวย ตอหนวย รวม 

1 แฟมเอกสาร 3 หวง ขนาด a4 10 130 1,300.00 

2 กระดาษการดสี A4180 แกรม 2 150 300.00 

3 กระดาษ A4 2 675 1,350.00 

4 หมึกเครื่องพิมพ brother DCP-T300 2 500 1,000.00 

5 กรรไกร ขนาด 7 นิ้ว 5 70 350.00 

รวม 7,990.00 
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ลงชื่อ....................................................................ผูเสนอโครงการ 

         (นางลีลาวดี จันทรประเสริฐ) 

 

 

ลงชื่อ....................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

   (นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร) 

 

 

ลงชื่อ....................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

   (นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ     สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินงาน   1  ตุลาคม  2562- 30  กันยายน  2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นายมณฑล  คําวังจันทร 

กลุมงานที่รับผิดชอบ   งานพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอที่ 3 

สนองยุทธศาสตร สพม. (พะเยา)  ขอที่ 4,6 

สนองยุทธศาสตร สพฐ.     ขอที่ 4,6 

สนอง สพฐ.     มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

     1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

     1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

     2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

     3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

     4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

    

1. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบัน “ยาเสพติด”เปนปญหาสําคัญระดับชาติ และเปนปญหาที่ตองไดรับการแกไขจากทุกภาคสวน ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน รัฐบาลไดกําหนดใหเปนวาระแหงชาติซึ่งจะตองแกไขปญหาอยางเรงดวน ยาเสพติดเปนบอนเซาะ

ทําลายความมั่นคงของชาติและแทรกซึมเขาไปในครอบครัว สถานศึกษา  ชุมชน สังคม อันสงผลกระทบทุกดาน ไดแก 

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมั่นคงของประเทศ  ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญของการ

พัฒนาเด็ก เยาวชนใหพนภัยจากยาเสพติดและสิ่งมอมเมา จึงไดกําหนดเปนแนวนโยบายใหโรงเรียนปราศจากยาเสพ

ติด โดยใหสถานศึกษารวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา องคกรภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกันหา

มาตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศกึษาควบคูกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  

ดังนั้นเพื่อใหนักเรียนเปนผูที่มีความรูความสามารถ ทักษะชีวิตที่นํามาประยุกตใชในการดํารงชีวิตอยางมี

ความสุข ดวยการปลูกฝง สรางจิตสํานึก สามารถรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศ โดย

มุงหวังใหสถานศึกษา ชุมชน สังคมปราศจากยาเสพติดและเปนสถานศึกษาในโครงการ “สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยา

เสพติด” 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีองคความรูและภูมิคุมกันเก่ียวกับยาเสพติด 

2. เพ่ือใหผูเรียนรูจักเรียนรูปองกันการแพรระบาดของสารเสพติดและสิ่งมอมเมา 

3. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิตและรณรงคตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา 

4. เพ่ือใหผูเรียนรูจักการชวยเหลือดูแลเพ่ือนจากภัยยาเสพติดและสิ่งมอมเมา   

5. เพ่ือใหผูเรียนแสดงมารยาทท่ีเหมาะสมใหเกียรติกันและกัน 

3. เปาหมาย 
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เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนรอยละ 90 ตระหนักตอโทษของสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและอบายมุข 

2. ผูเรียนรอยละ 90 ปลอดจากสารเสพติด 

 เชิงคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีมาตรการในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบมีคุณภาพ 

2. สถานศึกษาปราศจากสิ่งเสพติดและเปน “สถานศกึษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด”อยางยั่งยืน 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

กันยายน 2562  กลุมงานพัฒนา

คุณภาพนักเรียน 

ขั้นดําเนินการ(D) 

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

- จัดกิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด 1 ครั้ง ใน 

1 ปการศึกษา 

- สุมตรวจตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยง

อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- จัดกิจกรรมตอตานยาเสพติดโลก เดินรณงค 

ประกวดการจัดบอรด ประกวดการแตงคําขวัญ 

- จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จรยิธรรม ใหกับ

นักเรียนชั้น ม.1 ม.4 และม.5 เปนระยะเวลา 2 

วัน เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกที่ดีแกนักเรียนและ

ปลูกฝงพฤติกรรมที่ดีใหกับนักเรียน 

1 พ.ย. 62 – 30 ก.ย. 63  กลุมงานพัฒนา

คุณภาพนักเรียน 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทําโครงการ 

30 ก.ย. 63  กลุมงานพัฒนา

คุณภาพนักเรียน 

ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A) 

1. นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมแลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

30 ก.ย. 63  กลุมงานพัฒนา

คุณภาพนักเรียน 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

6.งบประมาณและทรัพยากร 
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 - 

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ผูที่เกี่ยวของ 

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. รอยละของผูเรียนตระหนักตอโทษ

ของสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด

และอบายมุข 

ตรวจปสสาวะ 

สํารวจกลุมเสี่ยง 

บันทึกการตรวจ 

แบบสํารวจ 

2.รอยละของผูเรยีนปลอดจากสารเสพติด สํารวจ/สอบถาม แบบสํารวจความพึงพอใจ 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีองคความรูและภูมิคุมกันเก่ียวกับยาเสพติด 

2. ผูเรียนรูจักเรียนรูปองกันการแพรระบาดของสารเสพติดและสิ่งมอมเมา 

3. ผูเรียนมีทักษะชีวิตและรณรงคตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา 

4. ผูเรียนรูจักการชวยเหลือดูแลเพ่ือนจากภัยยาเสพติดและสิ่งมอมเมา   

5. ผูเรียนแสดงมารยาทท่ีเหมาะสมใหเกียรติกันและกัน 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูเสนอโครงการ 

               (นายมณฑล   คําวังจันทร) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

       (นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร) 

          หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

 

 

  ลงชื่อ ...................................................................ผูอนุมัติโครงการ 

       (นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ) 

            ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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การกํากับติดตาม  การประเมินผล  และรายงาน 

การกํากับติดตาม 

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ติดตามและจัดทํารายงาน  มีภาระงานดังตอไปนี้ 

-  จัดทําตารางกิจกรรม แผนกํากับ ตรวจสอบ รายงาน 

-  จัดทําแผนดําเนินการตรวจติดตามประจําป 

-  นําเสนอความเห็นชอบแผนการตรวจติดตามตอผูบริหาร และกรรมการสถานศึกษา 

-  ดําเนินขั้นตอนการตรวจติดตาม และรายงานผลการตรวจติดตาม 

-  จัดทําใบรายการติดตามการปฏิบัติงาน (Checklist)  และใบรองขอ (Request)  ใหมีปฏิบัต ิ

การแกไขและปองกัน 

-  จัดทําใบรายงานผลการตรวจติดตามภายใน 

-  จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจสอบติดตามปญหาและอุปสรรค 

การประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม 

สถานศึกษาจะดําเนินการตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานทุกขั้นตอน  เพ่ือควบคุมการดําเนินงาน

ใหเปนไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   

1.1 ดานผูเรียน 

-  คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธที่ดี 

-  ความสามารถในการติด กระบวนการคดิไตรตรอง วิจารณญาณ มีวิสัยทัศน มีความคิดสรางสรรค 

-  ทักษะในวิชาชีพ พัฒนาอยางตอเนื่องทันเหตุการณ 

-  ความรูและทักษะที่จําเปนในการเรียนรูตามหลักสูตร 

-  มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 

1.2 ดานกระบวนการ 

-  จัดโครงสรางการบริหาร และบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

-  จัดการศึกษาสนองตอความตองการของชุมชนและทองถิ่น 

1.3 ดานปจจัย 

-  ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

-  ครูมีความรู ความสามารถและจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

-  ครูมีคุณวุฒิและความสามารถตรงกับงานที่ไดรับผิดชอบและมีจํานวนเพียงพอ 

-  มีสาระของหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีสื่อการเรียนการสอนที่ดีเอ้ือตอการเรียนรู 

การรายงานและจัดทําขอมูลสารสนเทศ 

สถานศึกษาไดจัดทําผลการดําเนินงานโดยใหคณะกรรมการตรวจติดตามผล  เปนผูรับผิดชอบโดย

ดําเนินการติดตามผลและจัดทํารายงานผลไปตามลําดับ   

-  รายงานผล โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจําป 

-  จัดการเรยีนการสอนโดยเนนทักษะวิชาชีพ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และมนุษยสัมพันธ 
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-  จัดกิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรค 

-  จัดกิจกรรมฝกทักษะวิชาชีพเผยแพรความรูทักษะวิชาชีพในชุมชน 

-  สงเสริมการใชสื่อสารสนเทศและใหผูเรียนศกึษาคนควาดวยตนเอง 

-  จัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและชุมชน 

-  สงเสริมความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

-  จัดอบรมความรูภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือใชในการเรียนการสอน 



 

 



  

 

  



  

 

   

 

 

 

คําสั่งโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

ที่  174 / 2562 

                 เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2563 

……………………………………………. 

        เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 เปนไปดวยความเรียบรอย

สําเร็จตามวัตถุประสงค อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  39 วรรคหนึ่ง  และ (1) (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ลงวันที่  7  กรกฎาคม 2546  และมาตรา 27 (1)-(6) แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 23 ธันวาคม  2547 จึงแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ดังตอไปนี้ 

1. นายคมนสิทธิ์   กันทาสุวรรณ   ประธานคณะกรรมการ 

2. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร   รองประธานกรรมการ 

3. นางณัฐกฤตา   ออปมปา    กรรมการ 

4. นายธวัชชัย   วงศใหญ    กรรมการ 

5. นายสมพิศ   คําบุญเรือง    กรรมการ 

6. นางสาวศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ ์   กรรมการ 

7. นางสาวจรรยา  ทามัน    กรรมการ 

8. นางสาวจุรียพร  ชุมวงค    กรรมการ 

9. นางอนุพัฒชลี  กุลสะโมรินทร   กรรมการ 

10. นางสาวกรณิการ  ฟกแกว    กรรมการ 

11. นางสาวเฉลิมขวัญ  รวมสุข   กรรมการ 

12. นางสาวอรพิมพ  บัวเย็น    กรรมการ 

13. นางลีลาวดี   จันทรประเสริฐ   กรรมการ 

14. นางสาวอัญษมา  มูลศร ี    กรรมการ 

15. นางเพ็ญนีย  ศรีคาํ    กรรมการ 

16. นายวีระยุทธ  ชุมภูเทพ    กรรมการ 

17. นายสุชาติ  ยอดมงคล    กรรมการ 

18. นายวายุ  สมบูรณ    กรรมการ 

19. นายมณฑล  คําวังจันทร    กรรมการ 



 

20. นางสาวภิญญดาพัชญ  โยธา

21. นายวิทวัส บุญเทพ

22. นางสาวกอปรพลอย บุตรดี

23. นางสาวณัฐลิดา

24. นางสาววิภารรณ  กิจโกศล

25. นางกรรณิการ  ปฐวี

 

ทั้งนี้ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 

หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงบรรลุวัตถุประสงค และบังเกิดประโยชนตอทางราชการอย

ประสิทธิภาพ 

 

   สั่ง ณ  วันที่ 5

 

    

 

 

 
นางสาวภิญญดาพัชญ  โยธา   กรรมการ 

นายวิทวัส บุญเทพ    กรรมการ 

นางสาวกอปรพลอย บุตรด ี   กรรมการ 

ณัฐลิดา ลาบุตรด ี   กรรมการ 

นางสาววิภารรณ  กิจโกศล   กรรมการ 

นางกรรณิการ  ปฐว ี    กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 

หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงบรรลุวัตถุประสงค และบังเกิดประโยชนตอทางราชการอย

5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 

 

(นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ

            ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม

  

กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563 ปฏิบัติ

หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงบรรลุวัตถุประสงค และบังเกิดประโยชนตอทางราชการอยางมี

นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ)   

ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 



 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

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

  

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน ขุนควรวิทยาคม 

เมื่อวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ

ขุนควรวิทยาคมแลว  

 

เห็นชอบใหดําเนินการตาม

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

   

   

 

 

 
การใหความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 โรงเรียนขนุควรวิทยาคม

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

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน ขุนควรวิทยาคม 

ศ. 2562 ไดพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ ได 

    

        (นายพงษสวัสดิ์     สมคดิ

               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

         โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

 

 

 

          (นายนาค     บุญเทพ

            ผูทรงคณุวุฒคิณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

          โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

        (นายคมนสิทธิ์     กันทาสุวรรณ

              ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม

โรงเรียนขนุควรวิทยาคม 

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

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน ขุนควรวิทยาคม ครั้ ง ท่ี  3/2562               

ไดพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2563 ของโรงเรียน

ฉบับนี้ ได  

นายพงษสวัสดิ์     สมคดิ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

นายนาค     บุญเทพ) 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

นายคมนสิทธิ์     กันทาสุวรรณ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 


