แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ 2566

โรงเรียนธงชัยวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คำนำ
โรงเรี ย นธงชั ย วิ ท ยา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์
มีความมุ่ง มั่ น ที่จ ะพั ฒ นาคุณภาพการศึ ก ษา ภารกิจและหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ม ีประสิทธิภ าพสู ง สุ ด
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2566 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณขึ้น โดยให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางในการบริห ารงาน / โครงการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้บรรลุว ัตถุประสงค์ในการจัดทำ
แผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปี ง บประมาณ 2566 โรงเรี ย นได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จากคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชก ารฉบับนี้
จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร อันส่งผล
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป

โรงเรียนธงชัยวิทยา
กันยายน 2565

สารบัญ
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1. ชื่อแผนงาน
2. ชื่อโครงการ
3. ลักษณะโครงการ
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 5

กลุ่มบริหารวิชาการ
พัฒนาประสิทธิภาพงานวิชาการ
โครงการต่อเนื่อง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา
และได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 3
การบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. วิเคราะห์หลักสูตร กำหนดเนื้อหาเหมาะสมกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด และบริบทของท้องถิ่น
เวลาและวัยของผู้เรียน
2. กำหนดเวลาเหมาะสมกับกิจกรรม เนื้อหา และวัยของผู้เรียน
3. กำหนดกิจกรรมเหมาะสมกับเวลาที่กำหนด
4. ออกแบบการวัดและประเมินผลได้เพียงพอกับตัวชี้วัดและเหมาะสมกับผู้เรียน
หลักการมีเหตุผล
1. จัดการเรียนรู้ได้ตามกระบวนการครบถ้วนตามที่วางแผนไว้และให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
อย่างทั่วถึงตามความสามารถ
2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์
หลักการมีความคุ้มกัน
1. วางแผนใช้เวลาในแต่ละกิจกรรมให้รอบคอบเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง
ระหว่างจัดกิจกรรม
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการจัดกิจกรรม
เงื่อนไขความรู้
1. ศึกษาหาความรู้อย่างรอบคอบก่อนลงมือปฏิบัติจริง
เงื่อนไขคุณธรรม
1. มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง
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2. ด้านสังคม
- ผู้รับผิดชอบงานมีเหตุผลในการทำงานตามลำดับขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเก็บให้เป็นระเบียบ
4. ด้านวัฒนธรรม
- เกิดความรู้ความเข้าใจและมุ่งมั่นในการทำงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน
ข้อที่ 5 มีศีลธรรม มีน้ำใจ และแบ่งปัน
ข้อที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่
ข้อที่ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
ข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำฯ
ข้อที่ 12 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
8. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนและพัฒนาชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง การเร่งรัด
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของครู และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันนโยบายการปฏิรูปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด จึงจำเป็นสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุค
ปัจจุบัน
การเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่โรงเรียนจำเป็นต้อง
มีการพัฒนาในทุกด้านทั้งด้านแหล่งเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมและการส่งเสริมให้ครูตระหนักในบทบาทหน้าที่
อันสำคัญคือการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนแต่ละคน มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน ครู และผู้ปกครอง อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง
และประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคต พร้อมทั้งสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาเชิงบูรณาการ
2. เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน
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10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยนำภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาใช้
2. มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนจบหลักสูตร ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
2. ครูจัดการเรียนรู้และมีการประเมินผลที่มีคุณภาพมากขึ้น
3. นักเรียนมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จของตนเอง
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุมครูในกลุ่มบริหารงานวิชาเพื่อวางแผน
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดสอบ
4. ส่งเสริมพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน
6. นิเทศครู วัดผลและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง
7. รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60
2. นักเรียนและครูมีความพึงพอใจและเจตคติที่ดีในการจัดกิจกรรมวันจบหลักสูตร ร้อยละ 96
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

ผู้รับผิดชอบ

ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ประชุมครูในกลุ่ม
บริหารงานวิชาการเพื่อ
วางแผน
1.2 จัดทำโครงการ
1.3 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(DO)
2.1 ครูจัดทำแผนการเรียน รู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.2 ครูจัดทำสื่อนวัต กรรม
ทางการศึกษา
2.3 ครูทำ วิจัยในชั้นเรียน
2.4 จัดกิจกรรมมอบหลักฐาน
การจบหลักสูตรนักเรียนชั้น
ม.3 ม.6
3. ขั้นติดามประเมินผล
(Check)
3.1 นิเทศการสอนของครู
3.2 วัดผลและประเมินผล
ตามสภาพจริง
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผล
4.2 สรุปผลและรายงานผล
การดำเนินตามโครงการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ
และคณะครู
ทุกคน

ฝ่ายวิชาการ
และคณะครู
ทุกคน
ฝ่ายวิชาการ
และคณะครู
ทุกคน
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14. งบประมาณ

จำนวน 71,000 บาท

15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว

 เงินรายได้สถานศึกษา

16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม

 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

1. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

1. ค่าเอกสารงานลงทะเบียน

13,000 บาท

เป็นสำคัญ

2. ค่าเอกสาร/แฟ้มเก็บงานวัดผล

24,000 บาท

ประเมินผล/วัสดุอุปกรณ์ในการวัดผล
ประเมินผล
จัดซื้อ ปพ.5 (ปพ.5,ซองข้อสอบ)
3. กระดาษจัดทำเกียรติบัตรนักเรียน เรียนดี

5,000 บาท

4. วัสดุอุปกรณ์ในการสอบ (ลวดร้อยข้อสอบ,

7,000 บาท

กระเป๋าคุมสอบ, ถุงผ้าใส่ข้อสอบ)
5. กรอบรูปแสดงความยินดี จำนวน 10 อัน

2,000 บาท

ราคาอันละ 200 บาท
6. กระดาษคำตอบ 60 ข้อ จำนวน 100 ห่อ

2. การแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบ 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม
หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน

7,000 บาท

ในการจัดเตรียมการกิจกรรมวันจบหลักสูตร
2. ค่าดอกไม้แสดงความยินดี

17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

8,000 บาท

วิธีวัดและประเมินผล

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน - การทดสอบ
2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และ - การนิเทศติดตาม
วิจัยในชั้นเรียน

5,000 บาท

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบทดสอบ
- แบบนิเทศ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

3. การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
- การสำรวจ
วิชาการของกลุ่มสาระฯ
4. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวัน - สอบถาม
จบหลักสูตรของนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสำรวจ
- แบบสอบถาม

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความสามารถและเห็นคุณค่าของตนเอง

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)

(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)

ตำแหน่ง ครู คศ.2

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
2. ชื่อโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ
3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับการ
ส่งเสริมด้านอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. วิเคราะห์หลักสูตร กำหนดเนื้อหาเหมาะสมกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดกับแบบทดสอบ
2. เนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน
3. เอกสารประกอบการเรียนการสอนทบทวนมีเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
หลักการมีเหตุผล
1. นักเรียนมีเหตุผลในการเรียนและอธิบายความรู้ที่ได้รับได้อย่างถูกต้องและมีขั้นตอน
2. นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้สอดคล้องหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัดกับแบบทดสอบ
3. นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์
หลักการมีความคุ้มกัน
1. นักเรียนรู้จักวางแผนการเรียนการเรียนการสอน
2. นักเรียนศึกษาความรู้อย่างตั้งใจและเข้าใจบทเรียนอย่างถูกต้อง
3. นักเรียนศึกษาเนื้อหาก่อนเรียนจากเอกสาร
เงื่อนไขความรู้
1. เนื้อหาความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัดกับแบบทดสอบ
เงื่อนไขคุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. อยู่อย่างพอเพียง
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ในเนื้อหาความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัดกับ
แบบทดสอบ
- มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สื่อในการเรียนนอย่างประหยัด คุ้มค่าและเหมาะสมกับ
เนื้อหา
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2. ด้านสังคม
- มีการวางแผนการเรียนการสอน
- รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
- เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
4. ด้านวัฒนธรรม
- การเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
- นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
- ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน
- ข้อ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่
- ข้อ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
8. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาคนและพัฒนาชาติให้มีความรุ่งเรือง การส่งเสริมการพัฒนาการ
เรียนการสอนของครู การใช้สื่อที่หลากหลายและการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาแห่งชาติถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด จึงจำเป็นสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคปัจจุบัน
การส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงเป็นเหตุผลที่โรงเรี ยนจำเป็นจะต้อง
มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนของครู การนำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย การพัฒนา
นวัตกรรมการสอนและการส่ง เสริ มให้ค รูตระหนั กในบทบาทหน้ าที ่ อันสำคั ญในการพัฒ นาผลสั มฤทธิ ์ ใ น
ผลการเรียนของตนเอง การจัดการเรียนรู้สอนเสริ มและทบทวนความรู้จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้
นักเรียนได้เกิดความสนใจในการเรียน ได้รับแรงกระตุ้นและมีความเข้าใจในการปรับปรุงและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
มากยิ่งขึ้น เพื่อนักเรียนจะได้มีความภูมิใจในตัวเองและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง โรงเรียนและชาติ
ให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไป
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น
2. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการปรับปรุงและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของตนเอง
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10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนได้รับการจัดการเรียนการสอนและทบทวนความรู้ในทุกห้องเรียน
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. เพื่อส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและมุ่งมั่นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของตนเอง
2. เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้นในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
11. กิจกรรม/ ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมหารือร่วมกับคณะครูเพื่อหาข้อตกลงและรูปแบบในการจัดกิจกรรม
2. กำหนดวัน เวลา สถานที่และผู้สอนในแต่ละระดับชั้น
3. จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
4. จัดเตรียมเอกสารเนื้อหาและแนวทางการทบทวนความรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทบทวนความรู้
6. นักเรียนเข้าประเมินการทดสอบระดับชาติ
7. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ
8. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
9. ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
10. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ค่าเฉลี่ย ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นระดับสถานศึ กษาและผลการประเมิ นการทดสอบระดั บ ชาติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพิ่มจากปีการศึกษาก่อนหน้า ร้อยละ 5
2. ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนมีความพึงพอใจ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนและมุ่งมั่นในการพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ของตนเอง
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 –กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

ผู้รับผิดชอบ

ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
1. ขั้นวางแผน (Plan)

ฝ่ายบริหารฯ

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประชุมหารือร่วมกับคณะครู

ฝ่ายวิชาการและ
คณะครูทุกคน

เพื่อหาข้อตกลงรายละเอียด
และรูปแบบในการจัด
กิจกรรมทบทวนความรู้
1.2 จัดทำโครงการเพื่อ
เสนออนุมัติ
1.3 สำรวจเอกสารและ
จัดเตรียมเนื้อหาประกอบ
การสอน
2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)

คณะครูทุกคน

2.1 จัดกิจกรรมการสอน
ทบทวนความรู้ภายใน
โรงเรียน โดยการนำแนว
ข้อสอบปีที่ผ่านมามาฝึกให้
นักเรียนได้ทำในห้องเรียน

และ ม.6

2.2 นักเรียนเข้ารับการ
ประเมินการทดสอบ
ระดับชาติ

และนักเรียน ม.3
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ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 –กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

ผู้รับผิดชอบ

ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)

งานทดสอบ
ระดับชาติ

3.1 นิเทศติดตามการ
ปฏิบัติการเรียนการสอน
3.2 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรม

งานทดสอบ
ระดับชาติ

4.2 สรุปผลและรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
14. งบประมาณ จำนวน 5,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
รายการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
1. ทดสอบระดับชาติ จำนวน 2 วัน จัดจ้างรถรับ - ส่งนักเรียนชั้น
4,000 บาท
ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา
ม.6 จำนวน 2 วัน
2. สอนทบทวนเนื้อหาเตรียมความ ค่าวิทยากรและค่าอาหาร 1,000 บาท
พร้อมเข้ารับการทดสอบระดับชาติ เครื่องดื่ม
และเพื่อจัดเลี้ยงคณะวิทยากร
รวมถึงคณะกรรมการดำเนินการ
จัดสอบระดับชาติ
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17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

1. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
ระดับสถานศึกษาและผลการ
เรียนและผลการทดสอบ
ประเมินการทดสอบระดับชาติของ ระดับชาติ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
2. ร้อยละความพึงพอใจของครูและ - ประเมินความพึงพอใจและ
นักเรียน รวมถึงเจตคติที่มีต่อการจัด เจตคติ
โครงการนี้

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบทดสอบ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
รายวิชา
- ผลการทดสอบระดับชาติ
- แบบประเมินความพึงพอใจ

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานทดสอบระดับชาติ
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินการทดสอบระดับชาติที่สูงขึ้น
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนและปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของตนเอง
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายนพดล ฉัตรสุวรรณ)
(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน
2. ชื่อโครงการ
3. ลักษณะโครงการ
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 5

กลุ่มบริหารวิชาการ
พัฒนาหลักสูรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
โครงการต่อเนื่อง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สองคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
หลักความมีเหตุผล
หลักสูตรสถานศึกษาสอดรับกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักการความมีภูมิคุ้มกัน
หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เงื่อนไขความรู้
ครูเข้าใจบริบทโรงเรียนและโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
เงื่อนไขคุณธรรม
หลักสูตรสถานศึกษาปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
2. ด้านสังคม
- มีความรู้ในการทำงานเป็นทีมและมีความสามัคคี
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
4. ด้านวัฒนธรรม
- รู้จักการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การรับฟังความคิดเห็น
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7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
ข้อ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
ข้อ 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
ข้อ 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
ข้อ 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
ข้อ 10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ข้อ 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
8. หลักการและเหตุผล
การจั ด การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการเปลี ่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ทุกชั้นเรียน โดยกำหนดหลักการจุดหมาย โครงสร้างการจัดทำหลักสูตร
การจัดอัตราเวลาเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ ฯลฯ
ดังนั้น ทางโรงเรียนธงชัยวิทยาจึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับ
ครอบครัวและชุมชน ท้องถิ่น วัด หน่วยงานและสถานศึกษาขึ้นใช้ในสถานศึกษา โดยมีการปรับปรุงพัฒนา
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงและ
เข้าถึงความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. เพื่อให้โรงเรียนได้จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
3. เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
4. เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
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10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับการจัดการเรียนการสอน
2. โรงเรียนมีหลักสูตรครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ร้อยละ 90 มีความพึงใจต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
2. ชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายและแนวทางการดำเนินงานของครู
3. จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
4. ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร
5. ครูใช้หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
7. ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
8. ประชุมเพื่อสรุปงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ร้อยละ 92 มีความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

ผู้รับผิดชอบ

ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
1. ขั้นวางแผน (Plan)

นายอาคเนย์

1.1 จัดประชุมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่าย
การทำงานและการจัดทำ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ฉัตรบรรยงค์
นางแพรวพรรณ
ชุ่มชื่น

1.2 ชี้แจงรายละเอียดการใช้
จ่ายและแนวทางการ
ดำเนินงานของครู
2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(DO)

นายอาคเนย์

2.1 จัดทำโครงการเพื่อเสนอ
อนุมัติ

และคณะครู

2.2 ดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตร
2.3 ครูใช้หลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่น
2.4 ครูจัดทำเอกสาร
ประกอบหลักสูตร

ฉัตรบรรยงค์
ทุกคน
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ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

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

3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)
3.1 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่น

นายอาคเนย์
ฉัตรบรรยงค์
นางแพรวพรรณ
ชุ่มชื่น

3.2 ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่น
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 ประชุมเพื่อสรุปงานและ
นำข้อบกพร่องมาปรับปรุง
แก้ไข

นายอาคเนย์
ฉัตรบรรยงค์
นางแพรวพรรณ
ชุ่มชื่น

14. งบประมาณ จำนวน 2,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา

 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม

รายการใช้งบประมาณ

กิจกรรมพัฒนาและทบทวน
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดทำหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร สถานศึกษา และค่าเข้าเล่มเอกสาร
ท้องถิ่น รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น

งบประมาณ
2,000 บาท

17. ระดับความสำเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง
4. ร้อยละความพึงพอใจของการ
ประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

- สำรวจ/สอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้อง
- สำรวจ/สอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้อง

แบบสำรวจรายการ
- แบบสอบถามความคิดเห็น
- แบบสำรวจรายการ
- แบบสอบถามความคิดเห็น

สังเกตการจัดการเรียนรู้

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้

สำรวจความพึงพอใจ

- แบบสำรวจความพึงพอใจ

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานบริหารหลักสูตร กลุ่มบริหารงานวิชาการ
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
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20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน สภาพท้องถิ่น ศักยภาพของสถานศึกษาและ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)

(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)

ตำแหน่ง ครู คศ.2

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน

กลุ่มบริหารวิชาการ

2. ชื่อโครงการ
นิเทศภายใน
3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และนำนวัตกรรมมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. บุคลากรครูได้รับการนิเทศการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2. มีการออกแบบการประเมินและทดสอบการสอนและวิจัยอย่างเหมาะสมกับรายวิชา
3. เวลาการจัดการนิเทศมีความเหมาะสม
หลักการมีเหตุผล
1. บุคลากรครูได้รับการนิเทศการสอนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2. บุคลากรครูได้รับการนิเทศการสอนและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรครูได้ใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้คุ้มค่าประกอบการเรียนการสอน
หลักการมีความคุ้มกัน
1. บุคลากรครูมีการวางแผนในการเข้ารับการนิเทศการสอนอย่างเหมาะสม
2. บุคลากรครูมีความรู้และเข้าใจบทเรียนอย่างถูกต้อง
เงื่อนไขความรู้
1. เนื้อหาความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัดกับแบบทดสอบ
เงื่อนไขคุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. อยู่อย่างพอเพียง
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. มีความตรงต่อเวลา
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ในเนื้อหาความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัดกับ
แบบทดสอบ
- มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สื่อในการเรียนนอย่างประหยัด คุ้มค่าและเหมาะสมกับ
เนื้อหา
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2. ด้านสังคม
- มีการวางแผนการเรียนการสอน
- รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
- เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
4. ด้านวัฒนธรรม
- การเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
- นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่าง ๆ หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
8. หลักการและเหตุผล
การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอนหลักสูตรเทคโนโลยี
ตลอดจนบุคลากรซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจสำคัญของการ
ดำเนินงานในโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษาเพื่อให้
ผู้เรียนบรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะต้องอาศัยกระบวนการ 3 อย่างนี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน การพัฒนาให้
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ผู้เรียนสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจและมีสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุขได้นั้น กระบวนการนิเทศการเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการจัดกระบวนการศึกษาของ
โรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาในโรงเรียน 2
ประการคือ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่ครูในการปรับปรุง
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โรงเรียนธงชัยวิทยาจึงได้จัดทำโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาครูเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรตลอดจนการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นและครูผู้สอนได้มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนจึงได้จัดโครงการนิเทศภายในเป็นการ
ต่อเนื่อง
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ นำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนได้
2. เพื่อมุ่งให้บุคลากรครูได้หมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษา
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้นเรียนทุกรายวิชาในสถานศึกษา
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. การจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรครูอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. การจัดส่งวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนหรือสภาพการจัดการเรียนการสอน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง
3. จัดการประชุมวิชาการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
4. พัฒนาครูในด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และนำไปใช้ปรับปรุงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้นเรียนทุกรายวิชาในสถานศึกษาให้มี
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น
11. กิจกรรม/ ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมหารือร่วมกับคณะครูเพื่อหาข้อตกลงและสร้างความเข้าใจในการ
จัดทำโครงการนิเทศภายในให้ตรงกัน
2. ผู้เกี่ยวข้องประชุมการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อศึกษาปัญหาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการ การจัดทำโครงการและกำหนดกิจกรรมและการนิเทศ
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3. จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
4. จัดเตรียมเอกสารและเครื่องมือการนิเทศ ได้แก่ แบบบันทึกต่าง ๆ และแบบประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้เป็นต้นไป
5. ดำเนินการนิเทศภายใน
- ครูจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้
- ครูจัดส่งงานวิจัยในชั้นเรียน
- ครูเข้าร่วมประชุมวิชาการร่วมกัน
6. ประเมินผลการนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง
7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน
8. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ร้อยละ 91 ของครูที่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและนำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. ร้อยละ 96 ของครูและบุคลากร มีความพึงพอใจของที่ดีต่อการจัดโครงการนี้
3. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาในทุกรายวิชา เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาก่อนหน้า
ร้อยละ 7
13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม พ. มิ. ก. ส. ก.
ค.

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประชุมหารือร่วมกับคณะครู
เพื่อหาข้อตกลงและสร้าง
ความเข้าใจในการจัดทำ
โครงการนิเทศภายในให้
ตรงกัน
1.2 จัดทำโครงการเพื่อ
เสนออนุมัติ
1.3 เตรียมเอกสารและ
เครื่องมือในการประเมิน

ย.

ค.

ค.

พ.

ค.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

ย.

ฝ่ายวิชาการ
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ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
ย.

พ.
ค.

2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)
2.1 ดำเนินการนิเทศภายใน
ตามโครงการ
- ครูจัดส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้
- ครูจัดส่งงานวิจัยในชั้นเรียน
- ครูเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ร่วมกัน
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)
3.1 ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามกิจกรรมการ
นิเทศภายใน
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 สรุปผลและรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม
14. งบประมาณ

จำนวน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการและ
คณะครูทุกคน

งานนิเทศภายใน

งานนิเทศภายใน

- บาท

15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
จัดทำเอกสารเพื่อการประเมินการนิเทศ
นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้
นิเทศการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

 เงินรายได้สถานศึกษา
รายการใช้งบประมาณ
-

 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งบประมาณ
-
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17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
1. ร้อยละของครูที่มีความรู้ ความ - สังเกตการจัดการเรียนการสอน
เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและนำไปปรับปรุง
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. ร้อยละความพึงพอใจของครู
- ประเมินความพึงพอใจ
และบุคลากรที่มีต่อการจัด
โครงการนี้
3. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับสถานศึกษาในทุกรายวิชา

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบบันทึกการนิเทศการเรียน
การสอน
- แบบบันทึกการนิเทศแผน
การจัดการเรียนรู้
- แบบประเมินวิจัยในชั้นเรียน
- แบบประเมินความพึงพอใจ

- แบบทดสอบ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
รายวิชา

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารวิชาการ งานนิเทศภายใน
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรครูมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
นำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนได้
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นทุกรายวิชาเนื่องการการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ............................................... ผู้เห็ นชอบโครงการ
(นายนพดล ฉัตรสุวรรณ)

(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)

ตำแหน่ง ครู คศ.1

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชือ่ แผนงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
2. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนางานแนะแนว
3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนประชารัฐ ภายใต้ภาคีเครือข่าย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานสอดคล้อง และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างพอเหมาะ
พอควร ทำให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ
หลักการมีเหตุผล
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการตัดสินใจอย่างมี
ความสุข สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จำเป็นตามหลักสูตร
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ กระบวนการทำงาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จำเป็นตามหลักสูตร
เงื่อนไขความรู้
มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
เงื่อนไขคุณธรรม
ผู้เรียนปฏิบัติงานและมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
การวางแผนและใช้งบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่าและจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมและ
เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียน
2. ด้านสังคม
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เกิดความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานด้วยความเอื้ออาทรต่อกัน
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้เรียนตระหนักในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
4. ด้านวัฒนธรรม
เกิดวัฒนธรรมภายในองค์กรในเรื่องการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันตลอดจนยึดถือแนว
ปฏิบัติในเรื่องการทำความดีตามหลักพระพุทธศาสนา
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7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแนะแนวในการตัดสินใจเรื่องการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
นักเรียนได้คิดหาแนวทางและได้เรียนตามที่ตนสนใจ สอดคล้องกับค่านิยม ข้อที่ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา
เล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม ให้นักเรียนในระดับชั้น ม.3 และชั้น ม.6 เกิดความตระหนักในความเคารพรัก
การรำลึกถึง และสำนึกรักในสถาบันที่ให้ความรู้ ความอันเหนียวแน่น ดูแลกันและกัน บนพื้นฐานของครอบครัว
พี่น้องกันสอดคล้องกับค่านิยม ข้อที่ 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ข้อที่ 5. รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทยอันงดงาม ข้อที่ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม และพึงให้
นักเรียนทุกคน มีลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับค่านิยม ข้อที่ 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อย
รู้จ ักการเคารพผู ้ใ หญ่ และข้อที่ 9. มีส ติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว
8. หลักการและเหตุผล
งานแนะแนวของโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมแนะแนวภายใต้ขอบข่ายงานแนะแนวด้านการศึกษา อาชีพ
ส่วนตัวและสังคม ในการส่งเสริม สนับสนุน และปรับพฤติกรรมแก่นักเรียน ในรูปแบบของการนำเสนอข้อมูล
ทางการศึ ก ษาจากประสบการณ์ ต รงและทฤษฎี จ ิ ต วิ ท ยาต่ า งๆ กิ จ กรรมนี ้ น อกจากจะได้ ร ั บ ความสนใจ
จากนักเรียน และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากโรงเรียนต่างๆแล้ว ยังจะช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาได้อย่างไม่ขัดแย้งใจ และเป็นการส่งเสริมนักเรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ในการได้รำลึก ตระหนักถึงความรัก ความผูกพันตลอดระยะเวลาที่ ได้ศึกษาในโรงเรียนธงชัยวิทยา อีกทั้งยังเป็น
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสมรรถนะสำคัญในด้านทักษะชีวิต ทักษะการคิดแก้ปัญหา ตามจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย จากความสำคัญดังกล่าวในปีการศึกษา 2562 นี้ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน ป.6 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ม.3
ม.6 นอกจากเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษาและเลือกที่จะศึกษาต่อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
แล้ว ยังสร้างความตระหนัก รักในโรงเรียน ชุมชนของตนเองอีกด้วย
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 ได้รับทราบข้อมูลทางการศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนที่ต้องการศึกษา
ต่อตามความสนใจของนักเรียนจากแหล่งข้อมูลตรง
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการสร้างจุดมุ่งหมายทางการศึกษาและสามารถศึกษาต่อที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์นักเรียน ด้านการมีภาวะผู้นำในตนเอง
3. เพื่อสร้างความตระหนักรักในโรงเรียน ชุมชนของตนเอง
4. เพื่อจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
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5. เพื่อสามารถระบุข้อมูลนักเรียนที่ต้องการเข้าการศึกษาต่อ และนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณา
พัฒนาการออกแนะแนวต่อไป
6. เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งที่กำลังศึกษาและจบการศึกษาไปแล้วอย่างต่อเนื่อง
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่เข้าร่วมดูได้จากข้อมูลด้านการศึกษาต่อเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
และ ได้รับข้อมูลความรู้ ตลอดจนแนวทางในการศึกษาต่อจากแหล่งข้อมูลตรง
2. นักเรียนชั้น ม.3 และ ชั้นม.6 ร้อยละ 95 ได้มีความตระหนักรักโรงเรียน ชุมชนของตนเอง และได้
ติดตามนักเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีการศึกษาต่อสาขาอะไรที่ไหน หรือประกอบอาชีพอะไรบ้างครบทุกคน
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นป.6 ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถวางแผนจากข้อมูลด้านการศึกษาต่อเพื่อเป็นข้อมูล
การตัดสินใจ และได้รับข้อมูลความรู้ ตลอดจนแนวทางในการศึกษาต่อจากแหล่งข้อมูลตรง
2. นั ก เรี ย นชั ้ น ป.6 ที ่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ ได้ ร ั บ ข้ อ มู ล ความรู ้ แ ละแนวทางในการศึ ก ษาต่ อ จาก
แหล่งข้อมูลตรง
3. นักเรียนชั้นม.3 และชั้นม.6 เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพหาเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได้
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1 .ประชุมวางแผน/เขียนโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ
2. ครูผู้รับผิดชอบร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาข้อตกลงในการดำเนินกิจกรรม
3 .กำหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรมและเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่าย
4. ครูผู้รับผิดชอบจัดทำคำสั่งและดำเนินการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
5 .นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามกิจกรรมที่จัดขึ้น
6. สรุปผลดำเนินโครงการ
7. ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
8. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ได้ออกแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมาศึกษาต่อที่โรงเรียนธงชัยวิทยา ร้อยละ 96
2. นักเรียนร้อยละ 96 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
3. นักเรียนร้อยละ 96 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสังเกตและฝึกประสบการณ์งานอาชีพที่ชอบ
4.. ร้อยละ 96 ได้ติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566
กิจกรรม

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

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ประชุมวางแผน/เขียนโครงการ
เสนอ
1.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุ ม ั ติ
จากผู้บ ริห ารโรงเรีย น ดำเนิน งาน
ตามที่กำหนด
2. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน
(Do)
งาน

2.1 จัดทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนแนะแนวการศึกษาต่อ

แนะแนว

2.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

นายนิติกร

2.3 กิจกรรมสังเกตและฝึก
ประสบการณ์งานที่ใช่อาชีพที่ชอบ
2.4 กิจกรรมติดตามการศึก ษาต่อ
ขั้นติดตามประเมิน (Check)
3.1 กิจกรรมลุล่วงไปตามเป้าหมาย
3.2 ติดตามการศึกษาต่อของ
นักเรียน
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผลการดำเนินงาน
4.2 สรุ ป ผลการดำเนิ น การและ
รายงานผู้บริหาร

คำหริ่ง
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14. งบประมาณ

จำนวน 8,000 บาท

15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม

รายการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

โครงการพัฒนาบริการแนะแนว
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

- อุปกรณ์ในการออกแนะแนว

- กิจกรรมสังเกตและฝึกประสบการณ์งานที่ใช่ - อุปกรณ์ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
อาชีพที่ชอบ
- ป้ายไวนิล
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

1,000
6,000
1,000

- กิจกรรมติดตามการศึกษาต่อ
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

การสำรวจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

1. ได้ออกแนะแนวตามโรงเรียน
ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมาศึกษาต่อ
ที่โรงเรียนธงชัยวิทยา ร้อยละ 96
2. นักเรียนร้อยละ 96 ของนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
3. นักเรียนร้อยละ 96 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมสังเกตและฝึกประสบการณ์
งานอาชีพที่ชอบ
4.. ร้อยละ 96 ได้ติดตามนักเรียนที่
จบการศึกษาไปแล้ว
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18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานแนะแนว
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายวิชาการ
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนร้อยละ 95 ของนักเรียนชั้น ป. 6 ได้รับได้รับข้อมูลความรู้ ตลอดจนแนวทางในการศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนธงชัยวิทยา หรือเลือกเรียนแผนเรียนที่ตนถนัด มีอาชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้
2. นักเรียนร้อยละ 95 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ชั้นม.6 ได้รับได้รับข้อมูลความรู้ ตลอดจนแนวทางใน
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
(ลงชื่อ).................. ......................ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวรรณา สมบุญ)
(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวและระบบดูแลนักเรียน
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
(ลงชื่อ) ………………………………………........................
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
2. ชื่อโครงการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับ
การส่งเสริมอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. สถานศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรกำหนดเนื้อหาเหมาะสมกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด บริบทของ
ท้องถิ่นและผู้เรียน
2. จัดทำรายงานประจำปีของโรงเรียนตามกำหนดเวลา
3. จัดทำเอกสารในปริมาณที่เพียงพอในการเผยแพร่
หลักการมีเหตุผล
1. ปฏิบัติงานได้ตามกระบวนการที่เหมาะสม ครบถ้วนตามที่วางแผนไว้
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. วางแผนการใช้เวลาให้รอบคอบเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงระหว่างดำเนินงาน
2. วางแผนปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ
3. จัดเตรียมอุปกรณ์และข้อมูลให้พร้อมในการดำเนินงาน
เงื่อนไขความรู้
1. ความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละฝ่าย
เงื่อนไขคุณธรรม
1. มุ่งมั่นในการทำงาน
2. มีวินัย
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องของสถานศึกษา
- เห็นคุณค่าและความสำคัญของการจัดทำรายงานของสถานศึกษา
2. ด้านสังคม
- รู้จักกระบวนการการทำงานเป็นทีม/กลุ่มในการดำเนินงาน
- มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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- มีทักษะการคิดแก้ปัญหา
- เห็นคุณค่าและความสำคัญของประบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
- มีความรู้ในการใช้แหล่งข้อมูลในโรงเรียน
4. ด้านวัฒนธรรม
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการดำเนินงาน
- ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยในการเสนอความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12ประการ
- ข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
- ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน
- ข้อ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
- ข้อ 12 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
8. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอกและมาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน เป็ น ระบบการประเมิ น ผลและการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องพัฒนาระบบ
ประกันคุณภายภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริห ารและการปฏิบัติงาน ร่วมกนพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
โครงการดำเนิน งานตามระบบการประกัน คุณภาพภายใน จึงเป็นโครงการที่ให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพต่อไป
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. เพื่อดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
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4. เพื่อจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูร้อยละ 100 เข้าใจในหลักการของงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. ครูร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
3. นักเรียนและผู้ปกครองร้อยละ 80 ทราบถึงผลการประกันคุณภาพในแต่ละมาตรฐาน
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายใน
2. การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ
3. จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี เผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน และผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. แต่งตั้ง มอบหมายงานและวางแผนดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามแผนงาน
4. นิเทศ กำกับ ติดตาม
5. ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ร้อยละ 96 ของครูและบุคลากรมีความรู้และความตระหนักในระบบประกันคุณภาพประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
2. ร้อยละ 85 ของนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงผลของการประเมินในแต่ละมาตรฐาน
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 -กันยายน 2566)
กิจกรรม
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ประชุมครูและผู้ที
เกี่ยวข้อง สร้างความรู้
ความเข้าใจระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
1.2 กำหนดเป้าหมาย
การศึกษา
1.3 กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน
1.4 กำหนดเวลาและ
ผู้รับผิดชอบ
2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)
2.1 ส่งเสริมสนับสนุน
2.2 จัดสิ่งอำนวยความ
สะดวก
2.3 กำกับติดตามการ
ดำเนินงาน
2.4 ให้การนิเทศและ
คำปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)
3.1 วางกรอบการประเมิน
3.2 จัดหาเครื่องมือ
3.3 เก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล

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

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
และคณะครู
ทุกคน

ฝ่ายวิชาการ
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ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 -กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

ผู้รับผิดชอบ

3.4 แปลความหมาย
3.5 ตรวจสอบ ปรับปรุง
คุณภาพการประเมิน
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 ปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
4.2 วางแผนในระยะต่อไป
4.3 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
14. งบประมาณ จำนวน 2,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
1. จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์
2. การจัดทำรายงาน
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้ อ ยละของครู แ ละบุ ค ลากรมี
ความรู้และความตระหนักในระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพประกั น คุ ณ ภาพ
ภายใน
2. ร้ อ ยละของครู แ ละบุ ค ลากร
ดำเนิ น งานตามระบบปร ะ กั น
คุ ณ ภาพประกั น คุ ณ ภาพภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป

รายการใช้งบประมาณ
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จัดทำเครื่องมือ
ประเมินและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ฝ่ายวิชาการ

งบประมาณ
1,200
800

วิธีวัดและประเมินผล
- การประเมินคุณภาพและ
ความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสำรวจความพึงพอใจ

- การประเมินคุณภาพและ
ความพึงพอใจ

- แบบสำรวจความพึงพอใจ

- รูปเล่มรายงาน

- รูปเล่มรายงาน SAR
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18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากรทุกท่าน
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
โรงเรียนมีคุณภาพในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)

(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)

ตำแหน่ง ครู คศ.2

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
2. ชื่อโครงการ สมุนไพรศึกษา
3. ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับการส่งเสริม
ด้านอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. ใช้วัสดุ อุปกรณ์และสมุนไพรในท้องถิ่นให้ตุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. ใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียน
3. นักเรียนแบ่งหน้าที่การทำงานในกลุ่มได้เหมาะสมกับความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคน
หลักการมีเหตุผล
1. นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. ตระหนัก และเห็นคุณค่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. วางแผนการทำงานอย่างรอบคอบให้ทันตามกำหนดเวลา
2. ระมัด ระวังและรอบคอบในการใช้วัสดุอุปกรณ์
3. เคารพกฎ กติกาและยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
เงื่อนไขความรู้
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม
3. ทักษะการแก้ปัญหา
เงื่อนไขคุณธรรม
1. ความสามัคคี
2. ความมีวินัย
3. ตรงต่อเวลา
4. ความรับผิดชอบ
5. พอประมาณ
6. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
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ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
- ใช้วัสดุอุปกรณ์และสมุนไพรอย่างระมัดระวัง คุ้มค่าและประหยัด
- เห็นคุณค่า ความสำคัญของวัสดุอุปกรณ์และสมุนไพรที่ใช้
2. ด้านสังคม
- รู้กฎ กติกาและการมีวินัยในสังคมในการทำงานกลุ่ม
- นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
- เห็นคุณค่า และความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรอบรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในท้องถิ่น
- ใช้วัสดุอุปกรณ์และสมุนไพรอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
- ตระหนักและเห็นคุณค่าของสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ด้านวัฒนธรรม
-. มีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- เห็นคุณค่าและตระหนักถึงการแก้ปัญหาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้ อ 10 รู ้ จ ั ก ดำรงตนอยู ่ โ ดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตามพระราชดำรั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
8. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพนั้น ต้องจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
เต็มศักยภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
ดังนั้น การมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ และเหมาะสมกับผู้เรียน จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร นำสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
เช่น ผิวมะกรูด มาทำลูกประคบสูตรสมุนไพร ทำถุงหอมดับกลิ่นสูตรสมุนไพร ทำสเปรย์ปรับอากาศ ไว้ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ซึ่งเน้นความประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้พั ฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและขยายผลสู่ชุมชน
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก และเห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
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10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนครบถ้วน จำนวน 8 รายการ
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 80 %
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา และดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2565)
3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโรงเรียน
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุมเพื่อวางแผนโครงการ
2. ปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น
3. สำรวจรายการวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ตามรายวิชาที่เปิดสอน
4. เขียนโครงการ
5. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
6. จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
7. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
8. จัดทำสื่อการสอน
9. ใช้หลักสูตรท้องถิ่นประกอบจัดการเรียนรู้
10. รายงานผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
11. จัดทำวิจัยชั้นเรียน
12. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสูงขึ้น
2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 85
3. นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชสมุนไพร
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม. 2565–กันยายน 2566)
ต. พ. ธ. ม. ก มี. เม. พ. ก. ส. ก.
ค. ย. ค. ค. พ ค. ย. ค. ค. ค. ย.

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 วางแผนการดำเนินงาน
1.2 เขียนโครงการเสนอเพื่อ
อนุมัติ
1.3 จัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)
2.1 จัดหาสื่อการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์
2.2 จัดหาวัสดุเพื่อใช้เข้าร่วม
กิจกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
3. ตรวจสอบ (Check)
3.1 รายงานผลการจัด
การเรียนรู้
3.2 รายงานผลการจัด
กิจกรรม
3.3 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ในขณะทำกิจกรรมการเรียน
การสอนและกระบวนการ
กลุ่ม
4. ปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผล
4.2 สรุปรายงานผลโครงการ
14. งบประมาณ
จำนวน 8,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ

นาง
แพรวพรรณ
ชุมชื่น

42
16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
รายการใช้งบประมาณ
1. การเรียนการสอน
ค่าจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการจัดการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต่าง ๆ เช่น ลูกประคบสมุนไพร ฯลฯ
มีดังนี้
1. ไพลผง 1 กิโลกรัม ๆ ละ 600 บาท เท่ากับ
600 บาท
2. ขมิ้นผง 1 กิโลกรัม ๆ ละ 600 บาท เท่ากับ
600 บาท
3. เมนทอล 1 กิโลกรัม ๆ ละ 1.200 บาท
4. การบูร 1 กิโลกรัม ๆ ละ 1.000 บาท
5. พิมเสน 1 กิโลกรัม ๆ ละ 1.600 บาท
6. กาวาน 1 กิโลกรัม ๆ ละ 1.400 บาท
7. กานพลู 1 กิโลกรัม ๆ ละ 900 บาท
8. ขวดแก้วพร้อมฝาปิด 100 ขวด ๆ ละ 7 บาท
ราตา 700 บาท

17. ระดับความสำเร็จ
ตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ในขณะทำกิจกรรมการเรียนการสอน
และกระบวนการกลุ่ม
3. นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์

งบประมาณ

8.000

วิธีวัดและประเมินผล
- วัด และประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบทดสอบ

- สังเกต

- แบบสังเกต

- ประเมินผล

- แบบประเมิน

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานผลิตภัณฑ์สมุนไพร โรงเรียนธงชัยวิทยา
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรีย นมี ความรู้ ความเข้า ใจ ทักษะและประสบการณ์ใ นการจัด กิจ กรรมการเรี ยนรู ้ ที ่เ หมาะสมและเกิ ด
ความภาคภูมิใจในตนเองและเกิดเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากขึ้น
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(ลงชื่อ). ....................................ผู้เสนอโครงการ
( นางแพรวพรรณ ชุ่มชื่น )
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).............
...........ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์ )
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)......................... ..............................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
3. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ
อย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
โรงเรียนมีบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานกิจกรรมการเรียน
การสอนในวิชาภาษาไทย รวมทั้งวัฒนธรรมในท้องถิ่น อย่างเพียงพอ มีวัสดุเครื่องมือและนวัตกรรมที่จะดำเนินการ
ให้กับทุกคนได้อย่างครอบคลุม (ไม่เลือกปฏิบัติ) และบริการด้วยความเคารพในเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ที่เท่า
เทียมกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ
หลักการมีเหตุผล
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจจากการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยนำวัฒนธรรมทางภาษาของไทย มาใช้ปฏิบัติในการทำงาน
และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
หลักการมีความคุ้มกัน
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยจากกิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมมุ่งเสริมทัก ษะ
การอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและวรรณคดีที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย เพื่อนำไปประกอบอาชีพที่เหมาะสม
กับศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาและสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน/ชุมชน
เงื่อนไขความรู้
นักเรียนสามารถเรียนรู้จากการเรี ยนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน กิจ กรรมวัน สุน ทรภู่ บ ุ ค คลสำคั ญ ของโลก กิจกรรมวันภาษาไทยแห่ งชาติ เพื่อให้ นั ก เรียนมี ช ี วิ ต
มีความเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง
เงื่อนไขคุณธรรม
นักเรียนมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน ความเพียรและสามารถใช้
สติปัญญาในการดำเนินชีวิตให้อยู่ภายในกรอบของศาสนา สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความไม่โลภ
ไม่ตระหนี่ได้อย่างถูกต้อง
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- โรงเรียนมีเครื่องมือ วัสดุ ในการจัดกิจกรรมทักษะภาษาไทย ในการให้บริการกับนักเรียน
ได้อย่างหลากหลายและครบทุกขั้นตอนการบริการ
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2. ด้านสังคม
- นักเรียนมีความตระหนักและมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- เข้าใจในภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ เพื่อส่วนรวมได้ใช้ประโยชน์
4. ด้านวัฒนธรรม
- ครูและนักเรียนเกิดความเข้าใจกัน การยอมรับความจริงตลอดจนสามารถแก้ไขและพัฒนา
ตนได้ สะท้อนการอนุรักษ์และสืบสานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
สอดคล้องกับ ค่านิยมหลักข้อที่
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความศรัทธา หวงแหน ปกป้อง ยกย่อง
ความเป็นชาติไทย ยึดมั่นศาสนาและจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์
2. นักเรียนสามารถแสดงถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือ
รู้จักควบคุมตนเองเมื่อประสบกับความยากลำบาก
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียน แสวงหาความรู้
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อที่จะตั้งศึกษาในเรื่องที่ตนเองสนใจ โดยใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
4. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
4.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที พฤติกรรม
บ่งชี้ เช่น แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยและชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
4.2 เห็ น คุ ณ ค่ า และใช้ ภ าษาไทยในการสื ่ อ สารได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสม พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ เช่ น
ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้ อย่างถูกต้อง เหมาะสมและชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง
4.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมใน
วิถีชีวิต ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยและแนะนำ มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย
5. นักเรีย นได้ร ับ การดูแลให้ดำรงชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผ ล มีภ ูมิคุ้มกันในตัว ที่ดี มีความรู้
มีคุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
6. นักเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีการปฏิบัติตนให้ร่างกายและจิตใจมีความเข้มแข็ง ละอายเกรงกลัว
ต่อบาป ไม่กระทำชั่วใด ๆ ยึดมั่นในการทำความดีตามหลักศาสนา
7. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือให้สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้เสียสละ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ
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8. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีสาระสำคัญที่เน้นการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะ
การปฏิรูประบบการเรียนการสอน ครูต้องเป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์ แสวงหาข้อค้นพบนำมาใช้ในการ พัฒนาการ
เรียนการสอนของตัวเอง และมาตรา 24(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่างๆ สอดคล้องกับ มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้
นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญา กิจกรรมเสริม
หลักสูตรวิชาภาษาไทยที่มีความสำคัญและควรค่าแก่การอนุรักษ์คือ กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธงชัยวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้
จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกิดประสบการณ์ใน
การแข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายต่อไป
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นในเชิงปฏิบัติ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ใน
การบูรณาการหรือประยุกต์ใช้กับการเรียนในวิชาอื่นหรือเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนให้สูงขึ้น
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวิจารณญาณมีความสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
4. เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น
5. เพื่อส่งเสริมสนับ สนุน ให้น ักเรียนนำปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชี วิตประจำวั น
โดยการบูรณาการกับวิชาภาษาไทย
6. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องอยู่เสมอ
7. เพื่อพัฒนาให้นักเรียน มีความรู้ มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
10. เป้าหมาย
10.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนมีความรู้และผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยสูงขึ้น ร้อยละ 95
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย ครบทุกกิจกรรม
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3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความสร้างสรรค์
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ร้อยละ 85
4. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่
เสมอร้อยละ 95
5. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ร้อยละ 95
10.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย ครบทุกกิจกรรม
2. นักเรียนโรงเรียนธงชัยวิทยาทุกระดับชั้นพัฒนาการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีตามระดับชั้น
3. นักเรียนโรงเรียนธงชัยวิทยาทุกระดับชั้นศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่าง
หลากหลาย
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. เข้าร่วมประชุมครูของโรงเรียนเพื่อเสนอจัดทำโครงการ
2. จัดทำโครงการเสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติ
3. จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งของโรงเรียน
4. ดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ
5. นิเทศติดตาม สรุปผลและรายงานผล
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเกี่ยวกับภาษาไทยทุกกิจกรรม
2. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระฯภาษาไทยที่หน่วยงานต่าง ๆ
จัดขึ้น
3. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครู
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
กิจกรรม
ต. พ ธ. ม. ก. มี. เม พ มิ. ก. ส. ก. ผู้รับผิดชอบ
ค. ย. ค. ค. พ ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)
นายชัยชนะ
โอ่เอี่ยม
1.1 วางแผนจัดทำโครงการ
และ
1.2 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
คณะครู
ทราบ
กลุ่มสาระ
2. ขั้นดำเนินการตามแผน (Do)
การเรียนรู้
2.1 เสนอโครงการและขออนุมัติ
ภาษาไทย
โครงการ
ทุกคน
2.2 เสนอร่างคำสั่งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน
2.3 ประชุมคณะกรรมการ
มอบหมายงาน
2.4 ประสานงานกับบุคคลและ
หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
2.5 จัดกิจกรรมกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
2.5.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่
2.5.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ภาษาไทย การฟัง การพูด
การอ่าน การเขียน
2.5.3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3. ขั้นตรวจสอบ (Check)
3.1 นิเทศ กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงาน
4. ปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผล
4.2 สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน
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13. งบประมาณ จำนวน 7,000 บาท
14. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
รายการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
1. กิจกรรมวันสุนทรภู่
ค่าวัสดุจัดทำคู่มือ / อุปกรณ์ใน
7,000 บาท
การจัดกิจกรรม
2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย ฯลฯ
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
16. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน
สำคัญเกี่ยวกับภาษาไทยทุก
กิจกรรม
2. ครูมีสื่อนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทยที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้
ของครู

วิธีวัดและประเมินผล
- ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

เครื่องมือที่ใช้และประเมินผล
- สังเกตและสอบถาม

- สำรวจจำนวน นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ฯ ระดับดีทุกชั้นใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันต่าง ๆ

- แบบทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติ
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
แบบสำรวจผลงาน
- รายงานผลการแข่ง

- ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

- ข้อสอบวิชาการผลสอบ O-Net

17. หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนธงชัยวิทยา
18. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตตำบลธงชัย ตำบลบ้านกรูด และอำเภอบางสะพาน
19. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
2. นักเรียนมีความสามารถทางภาษาไทยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
3. นักเรียนสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป
เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและการใช้ภาษาไทย
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4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาภาษาไทยเฉลี่ยสูงขึ้น
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีระบบการพัฒนานักเรียนที่มีประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับของบุคลากร
ในโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ
(นายชัยชนะ โอ่เอี่ยม)
ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)......................... .. ............................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน
2. ชื่อโครงการ
3. ลักษณะโครงการ
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพอย่างหลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมด้าน SMT
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. นักเรียนตั้งใจเรียนและศึกษาแบบเรียนอย่างตั้งใจ
2. นักเรียนใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
3. นักเรียนทานตามแบบแบบเรียนและได้รับการจัดการเรียนการสอนตามเวลาที่กำหนด
หลักการมีเหตุผล
1.นักเรียนมีเหตุผลในการเรียนและอธิบายความรู้ที่ได้รับได้อย่างถูกต้องและมีขั้นตอน
2. นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้สอดคล้องหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัดกับแบบทดสอบ
3. นักเรียนใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า
หลักการมีความคุ้มกัน
1. นักเรียนรู้จักวางแผนการเรียนการเรียน
2. นักเรียนศึกษาความรู้อย่างตั้งใจและเข้าใจบทเรียนอย่างถูกต้อง
3. นักเรียนศึกษาเนื้อหาก่อนเรียนจากเอกสารและสื่อการเรียนรู้
4. นักเรียนเลือกใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เงื่อนไขความรู้
1. เนื้อหาความรู้กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลาง
เงื่อนไขคุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. อยู่อย่างพอเพียง
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
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ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลาง
- มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สื่อในการเรียนนอย่างประหยัด คุ้มค่าและ
เหมาะสมกับเนื้อหา
2. ด้านสังคม
- มีการวางแผนการทำงาน
- รู้จักใช้ชวี ิตอย่างพอเพียง
- เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
4. ด้านวัฒนธรรม
- การเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
- นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
- ข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
- ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน
- ข้อ 5 มีศีลธรรม มีน้ำใจ และแบ่งปัน
- ข้อ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่
- ข้อ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รูท้ ำ
8. หลักการและเหตุผล
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญและเป็นวิชาที่นักเรียนมักประสบปัญหาในการเรียนเนื่องจากเป็นวิชา
ที่มีลักษณะเป็นนามธรรม นักเรียนทำความเข้าใจได้ยาก และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เนื่องจาก
นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จากสภาพปัญหาต่าง ๆ ของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นั้น ควรเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การใช้สื่อการเรียนการสอนจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วย
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น สามารถมองเห็นคณิตศาสตร์เป็นเรื่องรูปธรรม สร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำสื่อการเรียนการสอน
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มาใช้ในห้องเรียน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น
9. วัตถุประสงค์ / ผลผลิต
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้มีสื่อการสอนที่หลากหลาย
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูทุกคนมีสื่อการเรียนการสอน ที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
หลากหลาย
2. นักเรียนร้อยละ 84 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป
10.2 เป้หมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความพึงพอใจและเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
2. เพื่อยกระดั บ ผลสัม ฤทธิ ์ท างการเรี ยนและผลการทดสอบระดับชาติให้ส ู ง ขึ้ นในกลุ ่ม สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมหารือร่วมกับคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อหาข้อตกลงและแนวทาง
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
2. ชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายและแนวทางการดำเนินงานของครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วางแผน
สำรวจความต้องการในการสร้างสื่อการเรียนการสอนและรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรม
3. จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
4. จัดเตรียมและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ตามโครงการ
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ดังกล่าว
6. ปรับปรุงบรรยากาศในห้องเรียนและสร้างสื่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ
7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
8. ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
9. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป
2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์มีแผนการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประชุมหารือร่วมกับคณะครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อหา
ข้อตกลงและแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
1.2 จัดทำโครงการเพื่อ
เสนออนุมัติ
2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)
2.1 เขียนขออนุญาตเพื่อให้
ฝ่ายพัสดุดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงและสร้าง
บรรยากาศที่ดีในห้องเรียน
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)
3.1 นิเทศติดตามการ
ปฏิบัติการเรียนการสอน
3.2 ประเมินการนำวัสดุ
อุปกรณ์ในการนำไปพัฒนา
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรม
4.2 สรุปผลและรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
ต. พ ธ. ม. ก. มี. เม พ. มิ. ก. ส. ก.
ค. .ย ค. ค. พ ค. .ย ค. ย. ค. ค. ย.

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร.
ฝ่ายวิชาการ
และคณะครู
ทุกคน

คณะครูใน
กลุ่มสาระฯ
ทุกคน

คณะครูใน
กลุ่มสาระฯ
ทุกคน

คณะครูใน
กลุ่มสาระฯ
ทุกคน
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14. งบประมาณ จำนวน 7,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
□ เงินรายได้สถานศึกษา
□ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
รายการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
1. จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์สำหรับการ
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
7,000
จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ การเรียนการสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตั้งแต่ 2.5 ขึ้น
2. ครูทุกคนมีสื่อ อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย

วิธีวัดและประเมินผล
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

- ประเมินการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจและมีเจต - นักเรียนตั้งใจเรียนและให้
คติที่ดีในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ความสนใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์มากขึ้น

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบทดสอบ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ผลการทดสอบระดับชาติ
- แบบบันทึกการนิเทศแผนการ
จัดการเรียนรู้
- แบบประเมินความพึงพอใจ

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนและมีความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น
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ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)
ตำแหน่ง ครู คศ.2

ลงชื่อ............................................... ผู้เห็นชอบ
(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)......................... .. ............................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1.
2.
3.
4.

ชื่อแผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับการส่งเสริม
ด้านอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. ผู้เรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. ผู้เรียนกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถ
ตามศักยภาพของแต่ละคน
3. ผู้เรียนทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ทันเวลาที่กำหนด
หลักการมีเหตุผล
1. ผู้เรียนใช้สื่ออุปกรณ์อย่างประหยัดคุ้มค่า
2. ใช้สื่อเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ
2. ผู้เรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเลือกใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสม
3. ผู้เรียนศึกษาขั้นตอนการทำงานจนเข้าใจก่อนปฏิบัติงาน
เงื่อนไขความรู้
1. มีทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เงื่อนไขคุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
3. เสียสละ มีความสามัคคี
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
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2. ด้านสังคม
- มีทักษะในการทำงานกระบวนการกลุ่ม
- เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- รู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
- การใช้วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีในการทดลองด้วยความระมัดระวังโดยไม่ทำลาย
สิ่งแวดล้อม
4. ด้านวัฒนธรรม
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยในการเสนอความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
- กิจกรรมแข่งขันทักษะงานวิชาการ
เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร หมั่นศึกษาหาความรู้ รักการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ในข้อที่ 4 คือ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน
8. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนธงชัยวิทยา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น การจัดกิจกรรม
การเรีย นการสอนรายวิช าวิทยาศาสตร์ของกลุ่ มสาระการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จำเป็นต้องใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชา ติและเต็ม
ศักยภาพ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไป
อย่างมีคุณภาพและมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน อีกทั้งผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
และประสบการณ์ในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนำวิธีการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริงได้และนักเรียนยังมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
9. วัตถุประสงค์
1. เพื ่ อ พั ฒ นาการจั ด กิจ กรรมการเรี ยนรู ้ ของกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ว ิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
4. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ความรู้
และการแก้ปัญหา ตามโครงการ SMT
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10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทุกคน
2. จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษ ะทางวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมทักษะทางด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนทุกคน
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. นักเรียนแสดงความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุมวางแผน/เขียนโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ
2. ดำเนินการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามแผน
3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์ ร้อยละ
1. นักเรียนร้อยละ 52 มีผลการเรียนอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป
2. นักเรียนร้อยละ 96 มีพฤติกรรมการเรียนรู้ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม
3. นักเรียนร้อยละ 96 ได้แสดงความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565-กันยายน2566)
ต พ ธ. ม. ก. มี เม พ ก ส ก.
ค. ย. ค. ค. พ ค ย. ค. ค ค ย.

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการประชุม
หารือร่วมกับคณะครูภายในกลุ่ม
สาระฯเพื่อหาข้อตกลงและแนว
ทางการจัดกิจกรรม
1.2 จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
2. ขั้นดำเนินการตามแผน (Do)
2.1 เขียนขออนุญาตเพื่อให้ฝ่ายพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อสื่อ วัสดุและอุปกรณ์
เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม
การเรียนการสอน
3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check)
3.1 ติดตามการร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน
3.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
ผลที่เกิดขึ้น
3.3 รายงานผลการจัดการเรียน
การเรียนรู้
3.4 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ในขณะทำกิจกรรมการเรียนการสอน
และกระบวนการกลุ่ม

นางสาว
วรลักษณ์
จันทร์ประยูร
และคณะครู
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
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กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565-กันยายน2566)
ต พ ธ. ม. ก. มี เม พ ก ส ก.
ค. ย. ค. ค. พ ค ย. ค. ค ค ย.

ผู้รับผิดชอบ

4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 สรุปผลและรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม

14. งบประมาณ
จำนวน 8,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว □ เงินรายได้สถานศึกษา □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
รายการใช้งบประมาณ
1. ส่งเสริมการเรียน
1. แผนที่แร่ธาตุ 8 อันๆ ละ 50 บาท = 400 บาท
การสอนวิทยาศาสตร์ 2. สไลด์เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม 4อันๆละ 60 บาท = 240 บาท
2. ส่งเสริม
3. เซลโลโฟน 1 ชุด ๆ ละ 100 บาท = 100 บาท
กระบวนการกลุ่ม
4. ปลั๊กสามตา ยาว 3 เมตร 2 อัน ๆ ละ 310 = 620 บาท
3.ส่งเสริม
5. ถุงมือยางขาว (100อัน/กล่อง) size M 1 กล่องๆละ 250 บาท
ความสามารถทาง
= 250 บาท
วิทยาศาสตร์
6. สไลด์เซลล์เม็ดเลือดแดง 5 อัน ๆ ละ 60 บาท = 300 บาท
7. สล.ซาฟรานิน 100 cc. 3 ขวด ๆ ละ 70 บาท = 210 บาท
8. กลีเซอรีน 250 cc. 2 ขวด ๆ ละ 105 บาท = 210 บาท
9. เมทิลบูล 0.1% 450 cc. 1 ขวด ๆ ละ 170 บาท =170 บาท
10. หลอดฉีดพลาสติก 20 cc. (10อัน/ชุด) 1 ชุด ๆ ละ160
= 160 บาท
11. ตารางธาตุ ขนาด 95 x 200 ซม. 1 ชุด ๆ ละ 1,500
= 1,500 บาท
12. เครื่องวัดตำแหน่งดาว 2 ชุด ๆ ละ 620 บาท = 1,240 บาท
13. แผงวงจร KidBright32V1.5i 1 ชุด ๆ ละ1,300 บาท
= 1,300 บาท
14. วัสดุอุปกรณ์วิชาฟิสิกส์ 1 รายการ 1,300 บาท = 1,300 บาท

งบประมาณ
8,000
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17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
- วัดและประเมินผล
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
- สังเกต
ในขณะทำกิจกรรม
การเรียนการสอนและกระบวนการกลุ่ม
3. นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ
- ประเมินผล
ทางวิทยาศาสตร์

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบทดสอบ
- แบบสังเกต

- แบบประเมิน

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี โรงเรียนธงชัยวิทยา
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารวิชาการ
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและ
เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเกิดเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มากขึ้น

(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)...................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาววรลักษณ์ จันทร์ประยูร)
(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

(ลงชื่อ) ……………..………….…..............ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับการส่งเสริม
ด้านอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
หลักความพอประมาณ
1. วิเคราะห์หลักสูตร กำหนดเนื้อหาเหมาะสมกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด บริบทของท้องถิ่น
และของผู้เรียน
2. กำหนดเวลาเหมาะสมกับกิจกรรมเนื้อหาและวัยของผู้เรียน
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนได้พอดีกับจำนวนนักเรียน
4. มีการออกแบบการวัดและประเมินผลได้พอเพียงกับตัวชี้วัดและเหมาะสมกับเวลา
หลักการมีเหตุผล
1. ผู้เรียนเข้าใจง่ายสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
2. จัดการเรียนรู้ได้ตามกระบวนการครบถ้วนตามที่วางแผนไว้
3. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตร
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. เรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก
2. วางแผนการใช้เวลาในแต่ละกิจกรรมให้รอบคอบเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง
ระหว่างการจัดกิจกรรม
3. ครูมีความรอบรู้ในเรื่องที่สอนจึงทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพ
เงื่อนไขความรู้
1. ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในทวีปต่างๆของโลก
2. ลักษณะทางกายภาพและลักษณะภูมิประเทศของทวีปต่างๆทั่วโลก
3. ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม
4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ทักษะการแก้ปัญหา
เงื่อนไขคุณธรรม
ความสามัคคี มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ช่วยเหลือแบ่งปัน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
พอประมาณ เสียสละใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีจิตอาสา
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ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ในเนื้อหาวิชาสังคมพื้นฐาน
- มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนอย่างประหยัด คุ้มค่า
และเหมาะสมกับเนื้อหา
2. ด้านสังคม
- รู้กระบวนการการทำงานกลุ่มและการนำเสนอ
- มีความรู้เรื่องกฎกติกา และการมีวินัยในสังคม
- เกิดทักษะในการทำงานกลุ่ม การอยู่ร่วมกันในกลุ่มและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
- ทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- เห็นคุณค่าและความสำคัญของกระบวนการการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ทวีปต่าง ๆ ของโลก
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรอบรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ตัว
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
- เห็นคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคม
4. ด้านวัฒนธรรม
- มีความรู้เรื่องระบบเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยในการเสนอความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
- เห็นคุณค่าและตระหนักถึงการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
- กิจกรรมแข่งขันทักษะงานวิชาการ
เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร หมั่นศึกษาหาความรู้ รักการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ในข้อที่ 4 คือ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน
8. หลักการและเหตุผล
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีเป้ าหมายและความคาดหวังที่สำคัญคือ ให้ผู้เรียนเป็น
พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข การที่จะบรรลุตามเป้าหมาย ดังกล่าวนั้น จำเป็นต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ ความรู้ ทักษะ
กระบวนการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมและเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จำเป็นต้องให้นักเรียนตื่นตัวและปรับตัว เพื่อความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การ
จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย
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9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6
2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่เน้นผู้เรียนสำคัญ
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. นักเรียนร้อยละ 80 เกิดการเรียนรู้โดยมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี
2. นักเรียนมีทักษะ กระบวนการทางสังคมและความสามารถเข้าแข่งขันในระดับต่างๆได้
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุมวางแผน/เขียนโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ
2. ครูผู้รับผิดชอบร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาข้อตกลงในการดำเนินการจัดรูปแบบของกิจกรรม
3. กำหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรมและเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่าย
4. ครูผู้รับผิดชอบจัดทำคำสั่งและดำเนินการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามกิจกรรมที่จัดขึ้น
6. สรุปผลดำเนินโครงการ
7. ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
8. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ร้อยละ 95 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ร้อยละ 95 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
(ระยะเวลาดำเนินงาน(ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

ผู้รับผิดชอบ

- ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

- กำหนดผู้ผิดชอบกิจกรรม

คณะครู

1. ขั้นวางแผน (Plan)

- วางแผนดำเนินกิจกรรม
- เสนออนุมัติโครงการ
2. ขั้นตอนการดำเนินงาน (Do)
- จัดกิจกรรมตามเป้าหมายที่
กำหนด
- นำนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หมวดสังคมฯ. .
- กิจกรรมแข่งขันทักษะงาน
วิชาการ
- กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
หมวดสังคมศึกษาฯ
3. ตรวจสอบ (Check)
3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม
3.2 รายงานกิจกรรม รวบรวม
ข้อมูล
3.3 วิเคราะห์ข้อมูล

ฝ่ายบริหาร
งานวิชาการ
นายมนต์ทพร
วันทมาตย์

นายมนต์ทพร
วันทมาตย์
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(ระยะเวลาดำเนินงาน(ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

4. ปรับปรุง (Action)

ผู้รับผิดชอบ

นายมนต์ทพร

4.1 ประเมินผล สรุปรายงานผล

วันทมาตย์

14. งบประมาณ จำนวน 7,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว □ เงินรายได้สถานศึกษา □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
1. จัดกิจกรรม ตามวัน เวลา
. - นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับหมวดสังคมฯ. .
- กิจกรรมแข่งขันทักษะงานวิชาการ
- กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับหมวดสังคมศึกษาฯ
รวม

รายการใช้งบประมาณ
- จัดทำป้ายไวนิล อุปกรณ์และ
สื่อต่างๆ เช่น กระดาษแข็ง สี
ฯลฯ
- จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
2,000
3,000

5,000

17. ระดับความสำเร็จ
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
พื้นฐาน ชั้น ม.1 – ม.6
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้น ม.1
– ม.6

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

- การวัดและการประเมินผล - แบบทดสอบ

- แบบสังเกต

- แบบสังเกต

- แบบสอบถาม

- แบบประเมิน แบบสอบถาม

2.1 ด้านขยัน ประหยัด
2.2 ด้านความรับผิดชอบ
3. ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสังคม
พื้นฐาน ม.1 – ม.6
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18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุม่ บริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและนักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและนักเรียนตื่นตัวและปรับตัว เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมนต์ทพร วันทมาตย์)

(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)

ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

(ลงชื่อ) ……………..………….…..............ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. แผนงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
2. ชื่อโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาและได้รับการส่งเสริมด้าน
อาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
- เนื้อหา วิเคราะห์หลักสูตรกำหนดเนื้อหาตรงตามาตรฐานตัวชี้วัด
- เวลา กำหนดเวลาเหมาะสมกับกิจกรรม
- วิธีการจัดกิจกรรม กำหนดตามความสามารถของนักเรียน
หลักการมีเหตุผล
- เนื้อหา นักเรียนรู้เข้าใจง่ายสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด
- เวลา จัดการเรียนรู้ได้ตามกำหนดครบถ้วน
- วิธีการจัดกิจกรรม นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการมีความคุ้มกัน
- เนื้อหา เรียงลำดับจากง่ายไปยาก
- เวลา ควบคุมเวลาและแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามกำหนด
- วิธีการจัดกิจกรรม กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจน
เงื่อนไขความรู้
- เนื้อหาสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วน
- ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
เงื่อนไขคุณธรรม
- นักเรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้
- นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง
- นักเรียนมุ่งมั่นทำงาน และมีวามซื่อสัตย์ สุจริต
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- นักเรียนใช้สื่ออุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปฏิบัติตามข้อตกลง
2. ด้านสังคม
- มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกสถานที่
4. ด้านวัฒนธรรม
- อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
- นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาไทยสอดคล้องกับค่านิยมข้อที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 สำนึก
ภูมิใจในความเป็นไทย
- นักเรียนมีความตั้งใจเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนแสวงหาความรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียนสอดคล้องกับค่านิยมข้อที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 1 และ 2
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในและกรีฑากลุ่มโรงเรียน
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ อาสาทำงานให้ผู้อื่นและส่วนรวมสอดคล้องกับ
ค่านิยมหลัก ข้อที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2 และ 3
- นักเรียนวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสติรู้คิด
เหมาะสมกับวัยสอดคล้องกับค่านิยมหลักข้อที่ 9 ตัวชี้วัดที่ 1
- นักเรียนดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง สามารถควบคุมอารมณ์การแสดงออก
ของตนเองได้อย่างเหมาะสมเอาชนะความโกรธ สอดคล้องกับค่านิยมหลักข้อที่ 11
ตัวชี้วัดที่ 1 และ 2
- กิจกรรมฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
- นักเรียนฝึกซ้อมกีฬาแข่งขันกีฬาอย่างมีสติ รู้คิด รอบคอบไม่ประมาทสอดคล้องกับ
ค่านิยมหลักข้อที่ 9 ตัวชี้วัดที่ 1
- นักเรียนมีระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกา การแข่งขัน ตรงต่อเวลาเชื่อฟังคำสอนและ
แนะนำข้อเสนอแนะ สอดคล้องกับค่านิยมหลัก ข้อที่ 8 ตัวชี้วัดที่ 1 และ 3
- นักเรียนเสียสละเวลาและความสุขส่วนตัวสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันและท้องถิ่น
สอดคล้องกับค่านิยมหลักข้อที่ 12 ตัวชี้วัดที่ 1
8. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษา โดยธรรมชาติของวิชาจำเป็นต้องมีอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ใน
การจั ด การเรี ย นการสอนและฝึ ก ทั ก ษะกี ฬ าเฉพาะ เพื ่ อ ให้ น ั ก เรี ย นได้ ร ั บ ประสบการณ์ ต รง รวมถึ ง การจั ด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจนการการจัดกิจกรรมทาง
พลศึกษา
ให้กับนักเรียนและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาได้ทีโอกาสเข้าร่วม
การ
แข่งขันในระดับต่างๆ จึงได้ทำโครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาขึ้น
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9. วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษาให้สูงขึ้น
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาหรือ
กิจกรรมทางพลศึกษา
- เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมการแข่งขัน
- เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาให้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
10. เป้าหมายผลลัพธ์
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนได้รับผลการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 80
- มีวสั ดุและอุปกรณ์กีฬาให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างพอเพียง
- มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
- ร่วมแข่งขันกรีฑากับกลุ่มโรงเรียนในตำบลธงชัย 1 ครั้ง
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอกอย่างน้อย 3 รายการ ( กีฬาอำเภอ , กีฬาจังหวัด
, กีฬาอบจ. หรือกีฬาที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น)
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น
- นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในและกรีฑากลุ่ม
- นักเรียนได้ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น
11. กิจกรรมสำคัญ (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
- ประชุมบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อสำรวจความต้องการ
- ประชุมวางแผนและประชาสัมพันธ์กิจกรรม ต่างๆ ในตลอดปีการศึกษา
- จัดตั้งชุมนุมกีฬา เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ร้อยละ 52 ของนักเรียน มีการเรียนอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป
2. ร้อยละ 95 ของนักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
3. มีร้อยละ 96 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการจ้ดการเรียนการสอน
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ประชุมวางแผนดำเนินการ
จัดกิจกรรม
1.2 เขียนโครงการเพื่อเสนอ
อนุมัติ
2. ขั้นดำเนินงานตามแผน (Do)
2.1 เสนอโครงการและขออนุมัติ
โครงการ
2.2 ประสานผู้เกี่ยวข้อง
2.3 ดำเนินกิจกรรม
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)
3.1 ติดตามการร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน
3.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 รายงานการจัดกิจกรรม
4.2 สรุปและรายงานผล

นายธนวัชร
สิทธิชาติ
บูรณะ

73
14. งบประมาณ
จำนวน 8,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว □ เงินรายได้สถานศึกษา

□ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์การเรียน
ครบทุกคน

รานการใช้งบประมาณ
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
- ลูกบาสเกตบอล Molten BGRX70
จำนวน 5 ลูก
- ลูกฟุตบอล F5A1710 ราคาลูกละ 750
บาท จำนวน 2 ลูก
- ลู ก ฟุ ต ซอล หนั ง เย็ บ จำนวน 4 ลู ก
ราคาลูกละ 500 บาท
-ลูกเปตอง
จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 500 บาท

วิธีวัดและประเมินผล
การสังเกต/ตรวจสอบ

งบประมาณ
2,500 บาท
1,500 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
แบบประเมินโครงการ

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มบริหารงบประมาณ/กลุ่มโรงเรียนธงชัย/หน่วยงานที่จัดแข่งขันกีฬา
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง สถาบันการศึกษาและท้องถิ่น
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(ลงชื่อ)……………………............... ผู้เสนอโครงการ
(นายธนวัชร สิทธิชาติบูรณะ)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

(ลงชื่อ)………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

(ลงชื่อ) ……………..………….…..............ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ปีการศึกษา 2566
3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และได้รับการส่งเสริมอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. วิเคราะห์หลักสูตร กำหนดเนื้อหาที่เหมาะสมกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด บริบทของท้องถิ่น
และของผู้เรียน
2. กำหนดเวลาเหมาะสมกับกิจกรรมเนื้อหาและวัยของผู้เรียน
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนได้พอดีกับจำนวนนักเรียน
4. มีการออกแบบวัดและประเมินผลได้พอเพียงกับตัวชี้วัดและเหมาะสมกับเวลา
หลักการมีเหตุผล
1. ผู้เรียนเข้าใจง่ายสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
2. จัดการเรียนรู้ได้ตามกระบวนการครบถ้วนตามที่วางแผนไว้
3. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
ในหลักสูตร
หลักการมีความคุ้มกัน
1. ผู้เรียนมีความเข้าใจด้านการเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร
2. จัดการเรียนรู้ได้ตามกระบวนการครบถ้วนตามที่วางแผนไว้
3. ครูมีความรอบรู้ในเรื่องที่สอนจึงทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพ
เงื่อนไขความรู้
1. ประความเป็นมาของยุคสมัยดนตรีตะวันตก
2. ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี
3. ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม
4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ทักษะการแก้ปัญหา
เงื่อนไขคุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. อยู่อย่างพอเพียง
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. มีความตรงต่อเวลา
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ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ในเนื้อหาวิชาศิลปะดนตรี
- มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล
2. ด้านสังคม
- รู้กระบวนการการทำงานและการนำเสนอ
- เกิดทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรี การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
- เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี และมีความกล้าแสดงออก
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
4. ด้านวัฒนธรรม
- การเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
- นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร หมั่นศึกษาหาความรู้ รักใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ซึ่งสอดคล้อง
กันค่านิยมหลัก 12 ประการ ในข้อที่ คือ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
8. หลักการและเหตุผล
การทำกิจกรรมด้านศิลปะ จะช่วยส่งเสริ มพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้เรียนให้มีความ
พร้อมในการเรียนวิชาต่างๆ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆให้เป็นบุคคลที่มีความประณีต
อ่อนโยน รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการแบ่งปัน และกิจกรรมต่างๆด้านศิล ปะยังส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงประสานสัมพันธ์กับสายตา พัฒนาการพูด การฟัง ส่งเสริมให้ผู้เรียน
กล้าแสดงออกทั้งภายในและภายนอก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องดนตรีทดแทนอุปกรณ์หรือเครื่องดนตรีที่เสื่อมสภาพไปแล้ว
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ปกครอง และชุมชนในเขตบริการ
โรงเรียน
3. เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้เรียน
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนากล้ามเนื้อมือและพัฒนาประสาทสัมพันธ์ทุกด้าน
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5. เพื่อพัฒนาความพร้อมในด้านการฟัง การพูด และการล้าแสดงออกของผู้เรียน
6. เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีน้ำใจ รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขณะทำกิจกรรม
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติดนตรีร้อยละ 90
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนสามารถใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ได้เหมาะสมตามวัย
2. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางสังคมและความสามารถในการเข้าแข่งขันระดับต่าง ๆ 11. 11.
กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1 .ประชุมวางแผน/เขียนโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ
2. ครูผู้รับผิดชอบร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาข้อตกลงในการดำเนินการจัดรูปแบบของกิจกรรม
3 .กำหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรมและเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่าย
4. ครูผู้รับผิดชอบจัดทำคำสั่งและดำเนินการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
5 .นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามกิจกรรมที่จัดขึ้น
6. สรุปผลดำเนินโครงการ
7. ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
8. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะดนตรี สูงขึ้น ร้อยละ 52
2. นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านขยัน ประหยัด และด้านความรับผิดชอบ
ร้อยละ 96
3. นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาศิลปะดนตรี
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ(ตุลาคม 2565- กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

1. ขั้นวางแผน (Plan)

ย

.

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประชุมหารือร่วมกับคณะครู
ภายในกลุ่มสาระฯเพื่อหาข้อ
ตกลงและแนวทางในการจัด
กิจกรรมและการแสดงผล
งานของนักเรียน
1.2 จัดทำโครงการเพื่อเสนอ
อนุมัติ
2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)
2.1 เขียนขออนุญาตเพื่อให้
ฝ่ายพัสดุดำเนินการจัดซื้อสื่อ
วัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
ดำเนินวิชาชุมนุมดนตรี
2.2 ครูวางแผนการให้นักเรียน
ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี
2.3 นำนักเรียนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันทักษะวิชาการทางด้าน
ดนตรี

นายเทพทัต
จักษุสุริยสกุล
และคณะครู
กลุ่มสาระ
ศิลปะ
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ระยะเวลาดำเนินการ(ตุลาคม 2565- กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

ย

3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)
3.1 ติดตามการร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน
3.2 ประเมินผลกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชาการทางด้านดนตรี
และผลที่เกิดขึ้น
3.3 รายงานผลการจัดการ
เรียนการเรียนรู้
3.4 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ในขณะทำกิจกรรมการเรียน
การสอนและกระบวนการกลุ่ม
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ ศิลปะ
4.2 สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินกิจกรรม
14. งบประมาณ จำนวน 7,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว

□ เงินรายได้สถานศึกษา

□ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
ศิลปะ
- กิจกรรมวงโยธวาทิตและวงสตริง
- กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
ศิลปะ
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

รายการใช้งบประมาณ
- สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องดนตรี

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

- สังเกต

- แบบสังเกต

- ประเมินผล

- แบบประเมิน

1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ในขณะทำกิจกรรมการเรียนการสอน
และกระบวนการกลุ่ม
2. นักเรียนได้แสดงความรู้
ความสามารถทางด้านการการปฏิบัติ
เครื่องดนตรี

งบประมาณ
8,000

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนธงชัยวิทยา
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารวิชาการและผู้ประกอบการ
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนในโรงเรียนธงชัยวิทยามีทักษะพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
2. นักเรียนมีจินตนาการและใช้จินตนาการในการสรรค์สร้างงานด้านศิลปะ
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ลงชื่อ) .....................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสุวรรณา สมบุญ)
ตำแหน่ง ครู คศ.1

(ลงชื่อ) ........... ...................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

(ลงชื่อ) ……………..………….…..............ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน

กลุ่มบริหารวิชาการ

2. ชื่อโครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ

3. ลักษณะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และส่งเสริมด้านอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
ใช้หนังสือ สื่ออุปกรณ์อย่างคุ้มค่า เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม วัยผู้เรียน มีการกำหนดแผนการ
ปฏิบัติงานสอดคล้อง และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างพอเหมาะพอควร ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
หลักการมีเหตุผล
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ มีความเจริญงอกงาม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นบุคคลที่ดีมีคุณภาพของสังคมต่อไป
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
วางแผนดำเนินงานอย่างรอบคอบ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ กระบวนการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จำเป็นตาม
หลักสูตร
เงื่อนไขความรู้
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินโครงการ
เงื่อนไขคุณธรรม
ใช้ความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน ความเพียร มีสติและปัญญา ในการดำเนินโครงการ
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการสืบค้น มีทักษะในการใช้และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งนั้น ๆ
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2. ด้านสังคม
มีความรอบรู้ ความรับผิดชอบ และการวางแผนร่วมกันในการดำเนินโครงการ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
เห็นคุณค่าของการรักษาสื่อและสิ่งแวดล้อม
4. ด้านวัฒนธรรม
ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตย ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความเป็นมิตรกับผู้อื่น
7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในด้านทักษะอาชีพ ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21
ข้อที่ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการ
เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
8. หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 22 ระบุว่า “การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” และสืบเนื่องจาก
คณะครูโรงเรียนธงชัยวิทยา เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการ
ออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning
Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถและทักษะ
จำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ
ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น โดยจะนำมาสู่
การกำหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary)
หรือหัวข้อสำหรับศตวรรษที่ 21
การส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชา ทักษะ
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม โรงเรียนธงชัยวิทยาจึงเตรียมความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการทำงานที่มี ความ
ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและอาชีพในการ
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ดำรงชีวิตและทำงานในปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญ จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้นเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนตามทักษะศตวรรษที่ 21
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อครูและนักเรียนมีความพร้อมสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในด้านทักษะชีวิตและอาชีพ
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้องสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีความรู้ด้านทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
2. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในด้านทักษะชีวิตและอาชีพ
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อให้สอดคล้องสู่ศตวรรษที่ 21 ด้าน
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
2. นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ โดยนำความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมมาใช้
ในการประกอบอาชีพ
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. วางแผนดำเนินการ (Plan)
- จัดทำโครงการขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะทำงาน
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
2. ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ (Do)
- การสอนแบบบูรณาการการสอนโครงงาน
- พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
- กิจกรรม Food Designer
- กิจกรรมการพัฒนาสู่อัจฉริยะ
- กิจกรรมเวทีแสดงศักยภาพนักเรียน
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3. นิเทศ ติดตามและประเมินผล (Check)
4. สรุปและรายงานผล (Action)
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
2. นักเรียนร้อยละ 91 สามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในด้านทักษะชีวิตและอาชีพ
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการประกอบอาชีพ โดยนำความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมมา
ใช้ในการประกอบอาชีพ
13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ร่วมประชุมเพื่อปรึกษา
รูปแบบในการจัดกิจกรรม
1.2 จัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ
1.3 แต่งตั้งคณะทำงาน
และประชุมชี้แจง
2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)
2.1 จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ/
การสอนแบบโครงงาน
2.2 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ใน
การเรียนการสอน
2.3 จัดกิจกรรม Food
Designer , กิจกรรมการ
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ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

พัฒนาสู่อัจฉริยะ , กิจกรรม
เวทีแสดงศักยภาพนักเรียน
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)
3.1 ติดตามผลการเรียนรู้
จากการเรียนการสอนของ
นักเรียน
3.2 ติดตามผลการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผลการ
ดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุง
แก้ไข
4.2 สรุปผลและรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
การงาน
อาชีพ

14. งบประมาณ จำนวน 7,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม

รายการใช้งบประมาณ

- กิจกรรม Food Designer

สื่อ อุปกรณ์ วัตถุดิบ

- กิจกรรมการพัฒนาสู่อัจฉริยะ

สื่อ อุปกรณ์ วัตถุดิบ

- กิจกรรมเวทีแสดงศักยภาพนักเรียน

สื่อ อุปกรณ์ วัตถุดิบ

งบประมาณ

7,000
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17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ
2. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถนำ
ความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ
เพื่อให้สอดคล้องสู่ศตวรรษที่ 21 ด้าน
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
4. นักเรียนมีทักษะในการประกอบ
อาชีพ โดยนำความรู้ด้านทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

- สำรวจ

- แบบสำรวจ

- ประเมิน

- แบบประเมิน

- ประเมิน

- แบบประเมิน

- สำรวจ

- แบบสำรวจ

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารวิชาการ
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำทักษะการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและงานอาชีพได้
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อให้สอดคล้องสู่ศตวรรษที่ 21
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
4. นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ โดยนำความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
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(ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางยุพา แดงฉ่ำ)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ

(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

(ลงชื่อ) ……………..………….…..............ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
2. ชื่อโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับ
การส่งเสริมด้านอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1.นักเรียนตั้งใจเรียนและศึกษาแบบเรียนอย่างตั้งใจ
2. นักเรียนใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
3. นักเรียนทำงานตามแบบเรียนและได้รับการจัดการเรียนการสอนตามเวลาที่กำหนด
หลักการมีเหตุผล
1. นักเรียนมีเหตุผลในการเรียนและอธิบายความรู้ที่ได้รับได้อย่างถูกต้องและมีขั้นตอน
2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า
หลักการมีความคุ้มกัน
1. นักเรียนรู้จักวางแผนการเรียน
2. นักเรียนรู้จักเลือกใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสม
3. นักเรียนศึกษาเนื้อหาก่อนเรียนจากเอกสารและสื่อการเรียนรู้
4. นักเรียนศึกษาความรู้อย่างตั้งใจและเข้าใจบทเรียนอย่างถูกต้อง
เงื่อนไขความรู้
1. เนื้อหาสาระตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
2. คำศัพท์ภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในบทเรียน
เงื่อนไขคุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. อยู่อย่างพอเพียง
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
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ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ในเนื้อหาในรายวิชาภาษาต่างประเทศ
- มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนนอย่างประหยัด
คุ้มค่า และเหมาะสมกับเนื้อหา
2. ด้านสังคม
- มีความรู้ในการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ
- มีความรู้ในการนำเสนองาน
- มีการวางแผนการทำงาน
- รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
- เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
4. ด้านวัฒนธรรม
- การเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
- นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
- ข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
- ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน
- ข้อ 5 มีศีลธรรม มีน้ำใจ และแบ่งปัน
- ข้อ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่
- ข้อ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
8. หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษจัดเป็นภาษาสากลที่ทุกคนควรได้รับการเรียนรู้ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การฝึกทักษะ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญและสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
เป็นการนำสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนนับเป็นสิ่งจำเป็นหนึ่งในยุคปัจจุบัน
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศตระหนักในกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้
ผู้เรียนมีความสุขและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาต่างประเทศที่สูงขึ้น

91
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอนได้กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
2. เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
4. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ
2. ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง
3. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนละอย่างน้อย 1 รายวิชา
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศมาก
ยิ่งขึ้น
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น
3. นักเรียนเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
11. กิจกรรม/ ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมหารือร่วมกับคณะครูภายในกลุ่มสาระฯ เพื่อหาข้อตกลงและ
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การปรับปรุงบรรยากาศในการเรียนและร่วมหาสื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
2. ชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายและแนวทางการดำเนินงานของครูภายในกลุ่มสาระฯ วางแผน สำรวจความ
ต้องการในการสร้างสื่อการเรียนการสอนและรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรม
3. จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
4. จัดเตรียมและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ตามโครงการ
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ดังกล่าว
6. ปรับปรุงบรรยากาศในห้องและสร้างสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ
7. สรุปผลการดำเนินงาน
8. ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
9. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
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12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ร้อยละ 55 ของนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป
2. ร้อยละ 85 ของครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
3. ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีความพึงพอใจและเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาต่างประเทศ
13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประชุมหารือร่วมกับคณะครู
ภายในกลุ่มสาระฯเพื่อหา
ข้อตกลงและแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
และร่วมหาสื่อการเรียนรู้
ร่วมกัน สำรวจราคาสื่อและ
อุปกรณ์ วางแผนการปรับปรุง
บรรยากาศในการเรียนรู้และ
การจัดนิทรรศการการแสดง
ผลงานของนักเรียน
1.2 จัดทำโครงการเพื่อเสนอ
อนุมัติ
2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)
2.1 เขียนขออนุญาตเพื่อให้
ฝ่ายพัสดุดำเนินการจัดซื้อซื้อ
สื่อ วัสดุและอุปกรณ์เพื่อ
ปรับปรุงและสร้างบรรยากาศที่
ดีในห้องเรียนรายวิชา
ภาษาต่างประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. ผู้รับผิดชอบ
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
คณะครูใน
กลุ่มสาระฯ
ทุกคน

คณะครูใน
กลุ่มสาระฯ
ทุกคน
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กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. ผู้รับผิดชอบ
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.

2.2 ครูจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ
2.3 ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
2.4 จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)
3.1 ติดตามการปฏิบัติการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อการ
เรียนรู้ประกอบ
3.2 ประเมินการนำวัสดุ
อุปกรณ์ในการนำไปใช้พัฒนา
และปรับปรุงบรรยากาศการ
เรียนรู้ในห้องเรียน
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 รายงานการจัดซื้อสื่อ
เอกสารประกอบการสอนและ
อุปกรณ์ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ
4.2 สรุปผลและรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม
14. งบประมาณ

จำนวน 8,000 บาท

15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คณะครูใน
กลุ่มสาระฯ
ทุกคน

คณะครูใน
กลุ่มสาระฯ
ทุกคน
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16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
การพัฒนาและปรับปรุงการสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนและการจัด
นิทรรศการจัดแสดงผลงานนักเรียน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในรายวิชา
ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น
2. ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้และ
วิจัยในชั้นเรียน
3. นักเรียนให้ความสนใจและ
มีเจตคติที่ดีในการเรียนวิชา
ภาษาต่างประเทศ

รายการใช้งบประมาณ
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาต่างประเทศ พจนานุกรม
หรืออุปกรณ์ช่วยสอนอื่นๆ

งบประมาณ
8,000 บาท

วิธีวัดและประเมินผล
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
รายวิชา
- แบบบันทึกการนิเทศการเรียน
- ประเมินการจัดทำแผนการเรียนรู้ การสอน
และวิจัยในชั้นเรียน
- แบบบันทึกการนิเทศแผนการ
- นักเรียนตั้งใจเรียนและให้ความ จัดการเรียนรู้
สนใจในการเรียนวิชา
- รายงานวิจัยในชั้นเรียน
ภาษาต่างประเทศมากขึ้น
- แบบประเมินความพึงพอใจ

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศที่สูงขึ้น
2. นักเรียนให้ความสนใจและมีเจตคติที่ดีในการเรียนและสามารถนำภาษาต่างประเทศไปใช้ในชีวิต
ประจำวันได้
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ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายนพดล ฉัตรสุวรรณ)
(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ) ……………..………….…..............ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
2. ชื่อโครงการ
ห้องสมุดมีชีวิต
3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบ ICT ภายในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบให้สามารารถจัดกิจกรรมทางการเรียนรู้
และนำนวัตกรรมมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพอย่าง
หลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
- กำหนดแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม วัยผู้เรียน งบประมาณ และเวลา
หลักการมีเหตุผล
- ใช้หนังสือ สื่ออุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
- วางแผนดำเนินงานอย่างรอบคอบและระมัดระวังมีการเตรียมแหล่งเรียนรู้สำรองในกรณีมีปัญหา
เงื่อนไขความรู้
- ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินการโครงการ
เงื่อนไขคุณธรรม
- ใช้ความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน เพียร มีสติและปัญญาในการดำเนินการโครงการ
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับการสืบค้น มีทักษะในการใช้และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งนั้นๆ
2. ด้านสังคม
- มีความรอบรู้ ความรับผิดชอบ และการวางแผนร่วมกันในการดำเนินงานโครงการ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- เห็นคุณค่าของการรักษาสื่อและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ห้องสมุด
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4. ด้านวัฒนธรรม
- ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตย ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความเป็นมิตรกับผู้อื่น
7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งทางตรง
และทางอ้อมของนักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร และคนในชุมชน สามารถเข้ามาแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย
สร้างนิสัยรักการอ่าน
ข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ กล่าวคือ นักเรียนจะได้เห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย
ซึ่งเป็นภาษาของชาติ ดังนั้นจึงส่งผลก่อให้เกิดความรักและการอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นสมบัติชาติกับตัวนักเรียน
ข้อที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ กล่าวคือ ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความเคารพ
กฎระเบียบและมีมารยาทในการเข้าใช้บริการห้องสมุด
ข้อที่ 12 คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง กล่าวคือ ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดเข้าใช้บริก ารห้องสมุดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ช่วยกันดูแลหนังสือ สื่อการเรียนรู้และ
ทรัพย์สินภายในห้องสมุด รวมไปถึงบริเวณภายรอบห้องสมุด
8. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เพื่อศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู
บุคลากรมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อ งตลอดชีวิต จะเกิดขึ้น
ได้ นักเรีย นต้องมีน ิส ัย รักการอ่านจะทำให้นักเรี ยนมี คุณลั กษณะที่พึ งประสงค์ต ามแนวการจัด การศึ ก ษาใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้
แก้ปัญหา การเรียนจากประสบการณ์จริง สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมบูรณาการองค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่เกื้อกูล ส่งเสริมการเรีย นรู้โดยใช้กระบวนการอ่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการเรียน การจัดการแหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลายด้วยหนังสือ สื่อและกิจกรรม จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในโรงเรียนขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป
โรงเรียนธงชัยวิทยาจึงจำเป็นต้องพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและให้บริการ
แก่ครู นักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง และคนในชุมชน โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการห้องสมุดมีชีวิตขึ้น เพื่อยกระดั บ
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คุณภาพห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดที่มีมาตรฐาน ส่งผลให้นักเรียนรักการอ่านและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนและยังเป็นห้องสมุดที่เอื้อประโยชน์ต่อนักเรียน ครูในโรงเรียน และโรงเรียนใกล้เคียงรวมถึงคนในชุมชนอีกด้วย
9. วัตถุประสงค์
9.1 เพื่อยกระดับคุณภาพห้องสมุด
9.2 เพื่อส่งเสริมสื่อการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตร
9.3 เพื่อจัดให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และคนในชุมชน
9.4 เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
9.5 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของบุคลากรในโรงเรียนรวมถึงคนในชุมชน
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
10.1.1 นักเรียนทุกคนเข้าใช้บริการห้องสมุด
10.1.2 ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าและใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
10.2.1 นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
10.2.2 นักเรียนและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุดมากขึ้น
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
11.1.กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษาค้นคว้า
11.1.1 ประชุมสัมมนาผู้บริหาร ครูและนักเรียนยุวบรรณารักษ์
11.1.2 จัดทำโครงการเสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติ
11.1.3 จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งของโรงเรียน
11.1.4 ดำเนินตามแผน/โครงการ
11.1.5 นิเทศติดตาม สรุปผลและรายงานผล
11.1.6 ประเมินผล สรุป รายงานผล
11.2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
11.2.1 จัดซื้อหนังสือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์
11.2.2 จัดกิจกรรมสัปดาห์รักการอ่านห้องสมุด
11.2.3 ซ่อมแซมตกแต่งห้องสมุดให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
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12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. นักเรียนร้อยละ 96 เข้าใช้บริการห้องสมุด
2. นักเรียนร้อยละ 96 เข้าร่วมกิจกรรม
3.. นักเรียนและผู้ใช้บริการร้อยละ 96 มีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด
4. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ
13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม พ. มิ. ก. ส. ก.
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
1. ขั้นเตรียมการวางแผน
(Plan)
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประชุมหารือร่วมกับคณะครู
ผู้รับผิดชอบและยุวบรรณารักษ์
เพื่อหาข้อตกลงและแนวทางใน
การจัดกิจกรรม
1.2 จัดทำโครงการเพื่อเสนอ
อนุมัติประชุมวางแผน
2. ขั้นดำเนินการตามแผน(Do)
2.1 ดำเนินการตามแผนงาน
โครงการ
- ประชุมเลือกหนังสือ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์
- จัดซื้อหนังสือ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์
2.2 เขียนขออนุญาตเพื่อให้ฝ่าย
พัสดุดำเนินการจัดซื้อสื่อ วัสดุ
และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ผู้รับผิดชอบ

ครู
ผู้รับผิดชอบ
และยุว
บรรณารักษ์
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กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม พ. มิ. ก. ส. ก. ผู้รับผิดชอบ
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.

2.3 ครูผู้รับผิดชอบและ
ยุวบรรณารักษ์วางแผนการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมรักการอ่าน
และกิจกรรมของห้องสมุด
2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมรัก
การอ่าน
- นิเทศ กำกับติดตาม
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)
3.1 ติดตามการร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน
3.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
และผลที่เกิดขึ้น
3.3 รายงานผลการจัดการเรียน
การเรียนรู้
3.4 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ในขณะทำกิจกรรมและ
กระบวนการกลุ่ม
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 รายงานการจัดกิจกรรม
ห้องสมุด
4.2 สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินกิจกรรม
14. งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา

 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
1. เอกสารส่งเสริมการอ่าน
2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

รายการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

วารสาร/หนังสือพิมพ์/จุลสาร
สื่อ วัสดุ/อุปกรณ์ ของรางวัล/ครุภัณฑ์ห้องสมุด
รวม

17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนทุกคนเข้าใช้บริการห้องสมุด
2. นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและมีทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
3. นักเรียนและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ในการใช้ห้องสมุดมากขึ้น
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม การ
อ่านและกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ มากขึ้น

วิธีวัดและประเมินผล
- จำนวนนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด
- การอ่านหนังสือของนักเรียน

3,000
7,000
10,000

- การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- ระบบบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด
- แบบบันทึกการอ่าน/สถิตการ
เข้าใช้บริการห้องสมุด
- แบบสังเกต

- สอบถามความพึงพอใจ

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานห้องสมุด
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีหนังสือสำหรับศึกษาค้นคว้าตรงตามหลักสูตร
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. มีห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน
4. ครูใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจและมีเจตคติในการร่วมกิจกรรมและการเข้าใช้บริการห้องสมุด
(ลงชื่อ) ……………………….......…….ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวปิยวรรณ พวกพล )
ตำแหน่ง ครู คศ.1

(ลงชื่อ)… ………………….......………ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์ )
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน
2. ชื่อโครงการ
3. ลักษณะโครงการ
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ
งานดอกไม้ใบตอง
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับการส่งเสริม
ด้านอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. มีสื่ออุปกรณ์เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
2. จัดเวลาเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
3. จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ได้เหมาะสมสอดคล้องกับตัวชี้วัด
4. จัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน
หลักการมีเหตุผล
1. ครูสอนตรงตามแผนและตรงตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
2. ครูใช้สื่อการสอนมาใช้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนง่ายขึ้น
3. ครูใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนการสอนได้ตามขั้นตอน
หลักการมีความคุ้มกัน
1. ครูสอนได้ครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู้ที่กำหนดไว้
2. มีสื่อการสอนช่วยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. จัดเนื้อหาตรงตามหลักสูตร บรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด
เงื่อนไขความรู้
1. การพับกลีบใบตอง
2. การร้อยมาลัย
3. การประดิษฐ์ถาดใบตอง
4. การประดิษฐ์พานไหว้ครู
5. การประดิษฐ์กระทง
6. การประดิษฐ์บายศรี
7. การประดิษฐ์พานธูปเทียนแพ
8. การประดิษฐ์ช่อดอกไม้
เงื่อนไขคุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. อยู่อย่างพอเพียง
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
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ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ในการประดิษฐ์งานดอกไม้ใบตองรูปแบบต่างๆ
- มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานอย่างประหยัด คุ้มค่า
และเหมาะสมกับชิ้นงาน
2. ด้านสังคม
- มีความรู้ในการทำงานเป็นกระบวนการกลุ่ม
- มีความรู้ในการนำเสนองาน
- มีการวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นกระบวนการกลุ่ม
- รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
- เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
- มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
- รู้จักใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด
4. ด้านวัฒนธรรม
- การเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
- เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ดำรงตนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน
- สืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
นักเรียนสามารถทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้ รู้จักการแบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ ให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนที่ทำงานไม่ทัน รู้จักอดทนในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ
ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
นักเรียนมีความตั้งใจเรียน เมื่อนักเรียนได้รับความรู้จากห้องเรียนแล้ว นักเรียนสามารถสืบค้น
หาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียน
ข้อ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
นักเรียนปฏิบัติงานใบตอง งานดอกไม้ประดิษฐ์ โดยยึดรูปแบบวัฒนธรรมไทยอย่างสร้างสรรค์
รู้จักนำวัสดุท้องถิ่นมาสร้างชิ้นงานอย่างภาคภูมิใจ
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8. หลักการและเหตุผล
การนำเอาทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนด้านอาชีพ หัตถกรรม เกษตรกรรม
ดนตรี การแสดง ขนบธรรมเนียมประเพณี มีผลทำให้ผู้เรียนรู้จักท้องถิ่นของตน เกิดความรักความผูกพันกับ
ท้องถิ่นของตน และสามารถใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในการประกอบอาชีพได้ รวมทั้งการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติงานจริง รู้จักใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สร้างสรรค์งาน นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบัน
ครูผู้สอนตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักในการนำ
ทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ผู้เรียนมีความสุขและสามารถประกอบเป็นอาชีพ
อิสระสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์และสามารถสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเอง
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนสามารถประดิษฐ์งานดอกไม้ใบตองได้อย่างน้อย 6 ประเภท
2. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างน้อย 2 รายการ
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนสามารถประดิษฐ์งานดอกไม้ใบตองได้ดี
11. กิจกรรม ( ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน )
1. วางแผนการจัดการเรียนการสอน สำรวจราคาสื่อ เอกสารประกอบการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมงานดอกไม้
ใบตอง
2. สำรวจแหล่งเรียนรู้ ออกแบบงานใบตอง ออกแบบงานดอกไม้ประดิษฐ์
3. จัดหาจัดซื้อสื่อและเอกสารประกอบการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมงานดอกไม้ใบตอง
4. วางแผนการฝึกซ้อมงานดอกไม้ใบตอง
5. ฝึกซ้อมงานดอกไม้ใบตอง เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
6. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
7. รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมงานดอกไม้ใบตอง
8. รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

105
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ร้อยละ 95 ของนักเรียมีความพึงพอใจในการใช้สื่อและเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมชุมนุม
งานใบตอง
2. ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
3. ร้อยละ 55 มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้สื่อและเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมชุมนุม
งานใบตอง
5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ประชุม วางแผน สำรวจสื่อ
อุปกรณ์ เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนกิจกรรมชุมนุมฯ
2. ขั้นดำเนินการตามแผน (Do)
ดำเนินการสอน/ฝึกวิชางาน
ดอกไม้ใบตอง
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Cheet)
ติดตามผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการเข้าร่วม
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
รายงานผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กิจกรรมชุมนุมงานดอกไม้
ใบตองและการเข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

น.ส.
ประนอม
หุ่นเก่า
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14. งบประมาณ
จำนวน 5,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
รายการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุมงานดอกไม้ใบตอง 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้
5,000
2. ส่งเสริมและฝึกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กิจกรรมชุมนุมงานดอกไม้ใบตอง
ด้านประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เพื่อเป็นตัวแทนเข้า
เพื่อใช้ฝึกทักษะและเข้าร่วม
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
3. ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
นักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียน 1. การสังเกต
การสอน กิจกรรมชุมนุมงานดอกไม้
2. การสัมภาษณ์
ใบตอง
3. การรายงานผลการเข้า
2. ผลการแข่งแข่งขันทักษะงาน
ร่วมกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
1. แบบสังเกต
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบรายงานผลการเข้าร่วม
กิจกรรม

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มบริหารวิชาการ
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารวิชาการ
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ มีทัศนะคติที่ดีต่อการเรียนงานดอกไม้ใบตอง นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ สามารถนำผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันได้
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวประนอม หุ่นเก่า )
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์ )
ตำแหน่ง ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสมชาย ประสงค์ดี )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน
2. ชื่อโครงการ
3. ลักษณะโครงการ
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 5

กลุ่มบริหารวิชาการ
โครงการส่งเสริมคุณภาพวิชาการ
ต่อเนื่อง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. วิเคราะห์หลักสูตร กำหนดเนื้อหาเหมาะสมกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด และบริบทของท้องถิ่น
เวลาและวัยของผู้เรียน
2. กำหนดเวลาเหมาะสมกับกิจกรรม เนื้อหา และวัยของผู้เรียน
3. กำหนดกิจกรรมเหมาะสมกับเวลาที่กำหนด
4. ออกแบบการวัดและประเมินผลได้เพียงพอกับตัวชี้วัดและเหมาะสมกับผู้เรียน
หลักการมีเหตุผล
1. จัดการเรียนรู้ได้ตามกระบวนการครบถ้วนตามที่วางแผนไว้และให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างทั่วถึงตามความสามารถ
2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์
หลักการมีความคุ้มกัน
1. วางแผนใช้เวลาในแต่ละกิจกรรมให้รอบคอบเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง
ระหว่างจัดกิจกรรม
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการจัดกิจกรรม
เงื่อนไขความรู้
1. ศึกษาหาความรู้อย่างรอบคอบก่อนลงมือปฏิบัติจริง
เงื่อนไขคุณธรรม
1. มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง
2. ด้านสังคม
- ผู้รับผิดชอบงานมีเหตุผลในการทำงานตามลำดับขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเก็บให้เป็นระเบียบ
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4. ด้านวัฒนธรรม
- เกิดความรู้ความเข้าใจและมุ่งมั่นในการทำงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน
ข้อที่ 5 มีศีลธรรม มีน้ำใจ และแบ่งปัน
ข้อที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่
ข้อที่ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
ข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำฯ
ข้อที่ 12 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
8. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนและพัฒนาชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง การเร่งรัดปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสอนของครู และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันนโยบายการปฏิรูปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด จึงจำเป็นสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคปัจจุบัน
การเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคั ญ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่โรงเรียนจำเป็นต้องมี
การพัฒนาในทุกด้านทั้งด้านแหล่งเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมและการส่งเสริมให้ครูตระหนักในบทบาทหน้าที่อัน
สำคัญคือการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนแต่ละคน มีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครู
และผู้ปกครอง อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติ
ให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคต พร้อมทั้งสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาเชิงบูรณาการ
2. นักเรียนได้รับการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
3. ผู้ปกครองได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของนักเรียน
10. เป้าหมาย
10.1 เชิงปริมาณ
1. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยนำภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาใช้
2. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาวิชาการ
3. ผู้ปกครองทุกคนได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของนักเรียน
10.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางการเรียนรู้
2. นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองและนำเสนอแก่ผู้อื่นได้
3. นักเรียนมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จของตนเอง
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11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ขั้นวางแผน เตรียมการ
- จัดทำโครงการและขออนุมัติ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
2. ขั้นตอนการดำเนินการ
- กิจกรรมวิชาการ
- การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
- การแข่งขันกีฬาภายนอก ระดับจังหวัด/ระดับภาค/ระดับประเทศ
- การแข่งขันกรีฑากลุ่มธงชัย
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาลูกเสือ(ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ยุวกาชาดและนักศึกษาวิชาทหาร
- การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
- พัฒนา ICT
- โครงการวิถีคุณธรรม (เข้าค่ายคุณธรรม)
3. ขั้นติดตามผลการดำเนินการ
4. ขั้นประเมินผลและรายงานผลและรายงานผลการดำเนินการ
12. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)
กิจกรรม
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. ผู้รับผิดชอบ
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ประชุมชี้แจง พิจารณา
วางแผน
1.2 มอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
2. ขั้นดำเนินการตามแผน (DO)
2.1 ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อมอบหมายงาน
2.2 ประสานงานดำเนิ น การ
3. ขั้นตรวจสอบ (Check)
3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผล
4.2 สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินตามโครงการ

นายอาคเนย์ ฉัตร
บรรยงค์
คณะครู
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
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13. งบประมาณ
จำนวน 866,000 บาท
14. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
รายการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
1. กิจกรรมวิชาการ
ค่ารถ,ค่าอาหาร,ค่าวัสดุอุปกรณ์,
-กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
ค่าวิทยากร,ค่าของรางวัล
30,000
-กิจกรรมวันภาษาไทย
7,000
-กิจกรรมวันอาเซียน
7,000
-กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
7,000
- Christmas Day
10,000
2. โครงการทักษะวิชาการเลิศล้ำ ค่ารถ, ค่าอาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์
130,000
สู่ประเทศไทย 4.0
3. การแข่งขันกีฬาภายใน
ค่าอาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์,
40,000
ค่าวิทยากร, ค่าของรางวัล,อื่น ๆ
4. การแข่งขันกีฬาภายนอก
ค่ารถ, ค่าอาหารและน้ำ,อื่น ๆ
20,000
5. การแข่งขันกรีฑากลุ่มธงชัย
ค่าของรางวัล,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ซ่อม
10,000
บำรุง,น้ำ,อื่น ๆ
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา ค่ารถ, ค่าอาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์,
250,000
ลูกเสือ(ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ค่าวิทยากร, ค่าของรางวัล
ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร
7. ทัศนศึกษาพาเพลิน
ค่ารถ, ค่าอาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์,
230,000
Learning Together
ค่าวิทยากร, ค่าของรางวัล
8. พัฒนา ICT
ค่าวัสดุอุปกรณ์,ซ่อมบำรุง
80,000
9. โรงเรียนวิถีคุณธรรม
ค่าอาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์,
45,000
ค่าวิทยากร
รวมทั้งสิ้น
866,000
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16. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีวัดผลและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. นักเรียนได้รับการศึกษาโดย
สอบถาม, สัมภาษณ์
แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐให้
การสนับสนุน
2. ผู้ปกครองได้รับการช่วยเหลือ สอบถาม, สัมภาษณ์
แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของ
นักเรียน
17. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. หัวหน้างาน/กิจกรรมต่าง ๆ
19. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและ
ผู้ปกครองได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของนักเรียน

ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ลงชื่อ................................................ ผู้เห็นชอบโครางการ
(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุม่ บริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
2. ชื่อโครงการ
เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนธงชัยวิทยา
3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับการ
ส่งเสริมด้านอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. วิเคราะห์หลักสูตร กำหนดเนื้อหาเหมาะสมกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดกับแบบทดสอบ
2. เนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน
3. เอกสารประกอบการเรียนการสอนทบทวนมีเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
หลักการมีเหตุผล
1. นักเรียนมีเหตุผลในการเรียนและอธิบายความรู้ที่ได้รับได้อย่างถูกต้องและมีขั้นตอน
2. นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้สอดคล้องหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัดกับแบบทดสอบ
3. นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์
หลักการมีความคุ้มกัน
1. นักเรียนรู้จักวางแผนการเรียนการเรียนการสอน
2. นักเรียนศึกษาความรู้อย่างตั้งใจและเข้าใจบทเรียนอย่างถูกต้อง
3. นักเรียนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ได้ชัดเจน
เงื่อนไขความรู้
1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลงานวิชาการทั้งของครูและนักเรียนมาเผยแพร่สู่สาธารณชน
เงื่อนไขคุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. อยู่อย่างพอเพียง
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ในเนื้อหาความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด
กับแบบทดสอบ
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- มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สื่อในการเรียนนอย่างประหยัด คุ้มค่าและ
เหมาะสมกับเนื้อหา
2. ด้านสังคม
- มีการวางแผนการปฏิบัติงาน
- รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
- มีความรู้ในการนำเสนอผลงาน
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
4. ด้านวัฒนธรรม
- การเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
- นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
- ข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
- ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
- ข้อ 9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
8. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนและพัฒนาชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง การเร่งรัดปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสอนของครู และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันนโยบายการปฏิรูปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด จึงจำเป็นสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคปัจจุบัน
การเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่โรงเรียนจำเป็นต้องมี
การพัฒนาในทุกด้านทั้งด้านแหล่งเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมและการส่งเสริมให้ครูตระหนักในบทบาทหน้าที่อัน
สำคัญคือการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนแต่ละคน มีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครู
และผู้ปกครอง อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติ
ให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคต พร้อมทั้งสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดแสดงผลงานของครูและนักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอยู่เสมอ
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาที่โรงเรียนธงชัยวิทยา
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10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูและนักเรียนทุกคนจัดแสดงผลงานที่สร้างชื่อเสียงและผลงานที่ร่วมกันทำ
2. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
3. นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา มีความสนใจเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนธงชัยวิทยา
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีผลงานที่นำมาแสดงที่หลากหลาย
2. ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์
3. นักเรียนมีความภาคภูมิใจกับผลงานและความสำเร็จของตนเอง
11. กิจกรรม / ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน
1. ประชุมครูในกลุ่มบริหารงานวิชาการเพื่อวางแผน
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
5. รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
ร้อยละ 92 ของครู นักเรียน และแขกผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ต่อการจัดโครงการนี้
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประชุมหารือร่วมกับคณะครู

ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.

ผู้รับผิดชอบ
นายนพดล
ฉัตรสุวรรณ

เพื่อหาข้อตกลงรายละเอียด
และรูปแบบในการจัดกิจกรรม
1.2 จัดทำโครงการเพื่อเสนอ
อนุมัติ
1.3 สำรวจกิจกรรมวิชาการ
และผลงานจากทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรม
2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)
2.1 จัดทำ และส่งเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครอง
และโรงเรียนต่าง ๆ
2.2 จัดกิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)
3.1 ติดตามการทำงาน
ควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรม

นายนพดล
ฉัตรสุวรรณ
และฝ่าย
วิชาการ
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กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
และคณะครู

4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรม

ทุกคน

4.2 สรุปผลและรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม
14. งบประมาณ จำนวน 30,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา
16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
จัดนิทรรศการวิชาการ (ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายประกาศ)

 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายการใช้งบประมาณ
จัดจ้างเครื่องเสียง เต้นท์
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม
เงินรางวัลในการจัดกิจกรรม

ประกวดผลงานนักเรียน
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

งบประมาณ
20,000 บาท

10,000 บาท
วิธีวัดและประเมินผล

1. เพื่อจัดแสดงผลงานของครูและนักเรียน - สอบถามและสังเกต
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
- ประเมินความพึงพอใจ
การเรียนรู้ของตนเองอยู่เสมอ
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาที่
- ประเมินความพึงพอใจ
โรงเรียนธงชัยวิทยา
18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แบบสอบถาม, แบบสังเกต
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
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20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนและครูได้มีเวทีแสดงศักยภาพด้านวิชาการ
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนและปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตนเอง
3. นักเรียนมีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาที่โรงเรียนธงชัยวิทยา

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายนพดล ฉัตรสุวรรณ)
(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ด)ี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
2. ชื่อโครงการ
งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566
3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับการ
ส่งเสริมด้านอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. ผู้เรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. ผู้เรียนกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถ
ตามศักยภาพของแต่ละคน
3. ผู้เรียนทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ทันเวลาที่กำหนด
หลักการมีเหตุผล
1. ผู้เรียนใช้สื่ออุปกรณ์อย่างประหยัดคุ้มค่า
2. ใช้สื่อเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ
2. ผู้เรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเลือกใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสม
3. ผู้เรียนศึกษาขั้นตอนการทำงานจนเข้าใจก่อนปฏิบัติงาน
เงื่อนไขความรู้
1. มีทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เงื่อนไขคุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
3. เสียสละ มีความสามัคคี
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
- มีความรู้ในเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทย
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2. ด้านสังคม
- มีทักษะในการทำงานกระบวนการกลุ่ม
- เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ
- มีความรู้ในการเรียนรายวิชาภาษาไทย
- มีความรู้ในการนำเสนองาน
- มีการวางแผนการทำงาน
- รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- รู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
- การใช้วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีในการทดลองด้วยความระมัดระวังโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
- มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
4. ด้านวัฒนธรรม
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยในการเสนอความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
- นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
- กิจกรรมแข่งขันทักษะงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรีย นมีความขยันหมั่นเพียร หมั่นศึกษาหาความรู้ รักการใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ในข้อที่ 4 คือ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน
8. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนธงชัยวิทยา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำเป็นต้องใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มศักยภา พ เพื่อให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน อีกทั้งผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ในการแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนำวิธีการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ และนักเรียนยังมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาภาษาไทยมากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
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9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาไทย
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อเสริมทักษะทางด้านการใช้ภาษาไทยให้กับผู้เรียน
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาไทย ฟัง
พูด อ่าน และเขียน วรรณคดีวรรณกรรมทุกรูปแบบ
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทุกคน
2. จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเสริมทักษะทางด้านการเรียนรู้ภาษาไทย
ให้กับผู้เรียนทุกคน
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. นักเรียนแสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาภาษาไทยได้มากขึ้น
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุมวางแผน/เขียนโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ
2. ครูผู้รับผิดชอบร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาข้อตกลงในการดำเนินการจัดรูปแบบของกิจกรรม
3. กำหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรมและเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่าย
4. ครูผู้รับผิดชอบจัดทำคำสั่งและดำเนินการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามกิจกรรมที่จัดขึ้น
6. สรุปผลดำเนินโครงการ
7. ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
8. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์ ร้อยละ
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมการเรียนรู้ในขณะทำกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวน
การกลุ่ม
2. นักเรียนร้อยละ 96 ได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทย
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประชุมหารือร่วมกับคณะครูภายใน
กลุ่มสาระฯเพื่อหาข้อตกลงและ
แนวทางในการจัดกิจกรรมและ
การแสดงผลงานของนักเรียน
1.2 จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
2.ขั้นดำเนินการตามแผน (Do)
2.1 เขียนขออนุญาตเพื่อให้ฝ่าย
พัสดุดำเนินการจัดซื้อสื่อ วัสดุและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ
2.2 ครูวางแผนการจัดกิจกรรม
ภาษาไทยแห่งชาติ
2.3 จัดกิจกรรมภาษาไทยแห่งชาติ
เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้
ถูกต้อง
3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check)
3.1 ติดตามการร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน
3.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
ผลที่เกิดขึ้น
3.3 รายงานผลการจัดการเรียนการ
เรียนรู้

ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. ก. ส. ก. ผู้รับผิดชอบ
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ค. ค. ย.
.

นายชัยชนะ
โอ่เอี่ยม
และคณะครู
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
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กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. ก. ส. ก. ผู้รับผิดชอบ
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ค. ค. ย.

3.4 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ในขณะทำกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกระบวนการกลุ่ม
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 รายงานการจัดกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ
4.2 สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินกิจกรรม
14. งบประมาณ
จำนวน 7,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 . รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
รายการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ของรางวัลและเกียรติบัตร ในการจัด
7,000
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ในขณะทำกิจกรรมการเรียนการสอน
และกระบวนการกลุ่ม
2. นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ
ทางด้านการใช้ภาษาไทย

วิธีวัดและประเมินผล
- สังเกต

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสังเกต

- ประเมินผล

- แบบประเมิน

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธงชัยวิทยา
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารวิชาการและผู้ประกอบการ
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20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเองและเกิดเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยมากขึ้น
(
ลงชื่อ) ............... ......................ผู้เสนอโครงการ
( นายชัยชนะ โอ่เอี่ยม )
ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ) ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ด)ี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน กลุ่มงานวิชาการ
2. ชื่อโครงการ อาเซียนศึกษา
3. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับการส่งเสริม
ด้านอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. กำหนดเวลาเหมาะสมกับกิจกรรมและเนื้อหาของอาเซียน
2. มีการออกแบบการวัดและประเมินผลให้พอเพียงกับตัวชี้วัดและเหมาะสมกับเวลา
หลักการมีเหตุผล
1. ผู้เรียนเข้าใจง่ายสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
2. จัดการเรียนรู้ได้ตามกระบวนการครบถ้วนตามแผนที่วางไว้
3. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. วางแผนการใช้เวลาในการจัดกิจกรรมให้รอบคอบเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง
ระหว่างการจัดกิจกรรม
เงื่อนไขความรู้
- ระบบเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พอประมาณ เสียสละ ตรงต่อเวลา ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและ
มีจิตอาสา
ผลความสมดุล 4 มิติ
วัตถุ
- มีความเข้าใจและรู้เกี่ยวกับอาเซียนในทุก ๆ ด้าน
สังคม
- รู้และเกิดทักษะในกระบวนการทำงานกลุ่มและการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
สิ่งแวดล้อม
- มีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียน
วัฒนธรรม
- มีความรู้เรื่องระบบการศึกษาและวัฒนธรรมที่อยู่ใกล้ตัวและในระดับประเทศ
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7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ในข้อที่ 4 คือ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน
8. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมอาเซียนศึกษาเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกั บวัฒนธรรมประเพณีของไทย
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิในความเป็นไทย อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนาและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของ
ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เพื่อให้นักเรียนยอมรับในความแตกต่างของวัฒนธรรมอื่น
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่เน้นผู้เรียนสำคัญ
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณี ชาติต่าง ๆในอาเซียน
3. เพื่อส่งเสริมการเกิดทักษะในการทำงานกลุ่ม
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- จัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา 1 ครั้ง
- นักเรียนร้อยละ 80 เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณี ชาติต่าง ๆในอาเซียน
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางสังคมอย่างรอบด้าน
- นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมธรรมเนียมประเพณีของชาติต่างๆในอาเซียน
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุมวางแผน/เขียนโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ
2. ครูผู้รับผิดชอบร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาข้อตกลงในการดำเนินการจัดรูปแบบของกิจกรรม
3. กำหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรมและเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่าย
4. ครูผู้รับผิดชอบจัดทำคำสั่งและดำเนินการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามกิจกรรมที่จัดขึ้น
6. สรุปผลดำเนินโครงการ
7. ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
8. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมอาเซียน
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นวางแผน (Plan)
- ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดผู้ผิดชอบกิจกรรม
- วางแผนดำเนินกิจกรรม
- เสนออนุมัติโครงการ
2. ขั้นตอนการดำเนินงาน (Do)
2.1 จัดกิจกรรมตามเป้าหมาย
ที่กำหนด
- กิจกรรมอาเซียน
3. ตรวจสอบ (Check)
3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม
3.2 รายงานกิจกรรม รวบรวม
ข้อมูล
3.3 วิเคราะห์ข้อมูล
4. ปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผล สรุปรายงานผล

นายมนต์ทพร
วันทมาตย์
กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ

14. งบประมาณ จำนวน 7,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
รายการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
จัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา
- ทำป้ายไวนิล
1,000
- กิจกรรมอาเซียนศึกษา
6,000
รวม
7,000
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17. ระดับความสำเร็จ
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ
กิจกรรมอาเซียนศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

ความพึงพอใจ

แบบสอบถาม

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
2. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมนต์ทพร วันทมาตย์)

(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)

ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ด)ี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
2. ชื่อโครงการ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา แลได้รับการส่งเสริม
ด้านอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. ผู้เรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. ผู้เรียนกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถตาม
ศักยภาพของแต่ละคน
3. ผู้เรียนทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ทันเวลาที่กำหนด
หลักการมีเหตุผล
1. ผู้เรียนใช้สื่ออุปกรณ์อย่างประหยัดคุ้มค่า
2. ใช้สื่อเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ
2. ผู้เรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเลือกใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสม
3. ผู้เรียนศึกษาขั้นตอนการทำงานจนเข้าใจก่อนปฏิบัติงาน
เงื่อนไขความรู้
1. มีทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เงื่อนไขคุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
3. เสียสละ มีความสามัคคี
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
2. ด้านสังคม
- มีทักษะในการทำงานกระบวนการกลุ่ม
- เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- รู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
- การใช้วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีในการทดลองด้วยความระมัดระวังโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
4. ด้านวัฒนธรรม
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยในการเสนอความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
- กิจกรรมแข่งขันทักษะงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร หมั่นศึกษาหาความรู้ รักการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ในข้อที่ 4 คือ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน
8. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนธงชัยวิทยา ได้มุ่งเน้ นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำเป็นต้อง
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติแล ะเต็ม
ศักยภาพ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
และมุ่งประโยชน์ ส ู งสุ ดแก่ผ ู้ เรี ย น อีกทั้งผู้ เรี ยนได้ พัฒ นาตนเองในด้านความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ
ประสบการณ์ในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนำวิธีการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ได้ และนักเรียนยังมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
9. วัตถุประสงค์
1. เพื ่ อ พั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ข องกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ว ิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ้น
2. เพื่อเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
10. เป้าหมาย
10 .1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทุกคน
2. จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมทักษะทางด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนทุกคน
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. นักเรียนแสดงความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น
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11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุมวางแผน/เขียนโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์ ร้อยละ
- นักเรียนร้อยละ 96 เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม/ขั้นตอน
ต พ ธ. ม ก. มี เม พ ก. ส. ก.
ค ย. ค ค พ ค ย. ค ค ค ย.
1. ขั้นวางแผน (Plan)

ผู้รับผิดชอบ

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประชุมหารือร่วมกับคณะครู
ภายในกลุ่มสาระฯเพื่อหา
ข้อตกลงและแนวทางการจัด
กิจกรรมและการแสดงผลงาน
ของนักเรียน
1.2 จัดทำโครงการเพื่อเสนอ
อนุมัติ
2. ขั้นดำเนินการตามแผน(Do)
2.1 เขียนขออนุญาตเพื่อให้ฝ่าย
พัสดุดำเนินการจัดซื้อสื่อ วัสดุ
และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
ดำเนินกิจกรรมงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์
2.2 ครูวางแผนการจัดกิจกรรม
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
2.3 จัดกิจกรรมงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์

นางสาว
วรลักษณ์
จันทร์ประยูร
และคณะครู
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
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กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
ต พ ธ. ม ก. มี เม พ ก. ส. ก.
ค ย. ค ค พ ค ย. ค ค ค ย.

ผู้รับผิดชอบ

3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)
3.1 ติดตามการร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน
3.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
และผลที่เกิดขึ้น
3.3 รายงานผลการจัดการเรียน
การเรียนรู้
3.4 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ในขณะทำกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกระบวนการกลุ่ม
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 รายงานการจัดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
4.2 สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินกิจกรรม
14. งบประมาณ

จำนวน 7,000 บาท

15 . แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว

 เงินรายได้สถานศึกษา

 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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16 . รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิ จกรรม
รายการใช้งบประมาณ
1.กิจกรรมงานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
รวมเป็ นเงิ นทัง้ สิ้ น

สรุปรายการใช้งบประมาณ
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ในขณะทำกิจกรรมการเรียนการสอน
และกระบวนการกลุ่ม
2. นักเรียนได้แสดงความรู้
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

งบประมาณ
7,000

7,000

วิธีวัดและประเมินผล
สังเกต

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสังเกต

ประเมินผล

- แบบประเมิน

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธงชัยวิทยา

19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารวิชาการและผู้ประกอบการ

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผูเ้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมและ
เกิดความภาคภูมใิ จในตนเองและเกิดเจตคติทด่ี ตี ่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มากขึน้

(ลงชื่อ).........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาววรลักษณ์ จันทร์ประยูร)
ตาแหน่ง ครู ค.ศ.3

(ลงชื่อ).......................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ

(ลงชื่อ) ……………..………….…..............ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน

กลุ่มบริหารวิชาการ

2. ชื่อโครงการ
Christmas Day
3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับ
การส่งเสริมอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. นักเรียนเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
2. นักเรียนใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นได้
หลักการมีเหตุผล
1. นักเรียนมีเหตุผลในการเรียนและอธิบายความรู้ที่ได้รับได้อย่างถูกต้องและมีขั้นตอน
2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า
หลักการมีความคุ้มกัน
1. นักเรียนรู้จักวางแผนและมีการประชุมภายในห้องเรียน
2. นักเรียนรู้จักเลือกใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสม
3. นักเรียนศึกษาเนื้อหาและความรู้อย่างตั้งใจและเข้าใจบทเรียนอย่างถูกต้อง
เงื่อนไขความรู้
1. เนื้อหาสาระตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในบทเรียน
3. ประวัติความเป็นมาของวันคริสมาสต์
เงื่อนไขคุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. อยู่อย่างพอเพียง
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
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ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ในเนื้อหาในรายวิชาภาษาอังกฤษ
- มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนนอย่างประหยัด
คุ้มค่า และเหมาะสมกับเนื้อหา
2. ด้านสังคม
- มีความรู้ในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
- มีความรู้ในการนำเสนองาน
- มีการวางแผนการทำงาน
- รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
- เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
- สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนได้
4. ด้านวัฒนธรรม
- การเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
- นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
- ข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
- ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน
- ข้อ 5 มีศีลธรรม มีน้ำใจ และแบ่งปัน
- ข้อ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่
- ข้อ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
8. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษา นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารเพื่อเตรีย มตัวเข้าสู่ป ระชาคมอาเซียนประกอบกับโรงเรียนธงชัยวิทยาจะเข้าสู่การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล จึงจัดให้มีการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและมีการจัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
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ดังนั้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งสองภาษา จึงมีความจำเป็นต่อนักเรียนในการเข้าสู่ความเป็นพลโลก
โรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
ให้สถานศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้แก่
ชุมขนได้
9.วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอนได้กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
2. เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ
4. นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้
5. นักเรียนมีทัศนคติและมีความพึงพอใจที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
2. นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสมาสต์
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
2. นักเรียนเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมหารือร่วมกับคณะครูภายในกลุ่มสาระฯ เพื่อหาข้อตกลงและ
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การปรับปรุงบรรยากาศในการเรียนและร่วมหาสื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
2. ชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายและแนวทางการดำเนินงานของครูภายในกลุ่มสาระฯ วางแผน สำรวจ
ความต้องการในการสร้างสื่อการเรียนการสอนและรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรม
3. จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
4. จัดเตรียมและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ตามโครงการ
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ดังกล่าว
6. ปรับปรุงบรรยากาศในห้องและสร้างสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ
7. สรุปผลการดำเนินงาน
8. ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
9. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
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12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. นักเรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสมาสต์
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม
ต. พ ธ. ม. ก. มี. เม พ. มิ. ก. ส. ก. ผู้รับผิดชอบ
ค. .ย ค. ค. พ ค. .ย ค. ย. ค. ค. ย.
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประชุมหารือร่วมกับคณะครู
ภายในกลุ่มสาระฯเพื่อหา
ข้อตกลงและแนวทางในการ
จัดกิจกรรมและกาแสดงผลงาน
ของนักเรียน
1.2 จัดทำโครงการเพื่อเสนอ
อนุมัติ
2. ขั้นดำเนินการตามแผน
คณะครูใน
(Do)
กลุม่ สาระฯ
2.1 เขียนขออนุญาตเพื่อให้
ทุกคน
ฝ่ายพัสดุดำเนินการจัดซื้อซื้อ
สื่อ วัสดุและอุปกรณ์เพื่อ
ปรับปรุงและสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในห้องเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
2.2 ครูวางแผนการจัด
กิจกรรมวันคริสมาสต์และค่าย
ภาษาอังกฤษ
2.3 จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
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กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
ต. พ ธ. ม. ก. มี. เม พ. มิ. ก. ส. ก. ผู้รับผิดชอบ
ค. .ย ค. ค. พ ค. .ย ค. ย. ค. ค. ย.

2.4 จัดกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)
3.1 ติดตามการร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน
3.2 ประเมินผลการจัด
กิจกรรมและผลที่เกิดขึ้น
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 รายงานการจัดกิจกรรม
วันคริสมาสต์และการจัดค่าย
ภาษาอังกฤษ
4.2 สรุปผลและรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม
14. งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
1. การจัดกิจกรรมวันคริสมาสตร์ ของ
รางวัลและเกียรติบัตรในการจัดงาน
รวมทั้งการจัดนิทรรศการจัดแสดงผล
งานนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

รายการใช้งบประมาณ
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม
วันคริสมาสต์

งบประมาณ
10,000
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17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

1. ความเข้าใจและเข้าร่วม
การสำรวจ
กิจกรรมของนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา

แบบสำรวจ

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ การสำรวจความพึงพอใจ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

3. นักเรียนให้ความสนใจและมี
เจตคติที่ดีในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การสำรวจความพึงพอใจ

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

20. การติดตามประเมินผล
นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้
นักเรียนให้ความสนใจและมีเจตคติที่ดีในการเรียนและสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิต
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางสาวประนอม หุ่นเก่า )

( นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์ )

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสมชาย ประสงค์ดี )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่ อแผนงาน
กลุ่มบริ หารวิชาการ
2. ชื่ อโครงการ
ทักษะวิชาการเลิศล้ า สู่ ประเทศไทย 4.0
3. ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับ
การส่งเสริ มอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้ รี ยน
6. การวิเคราะห์ กจิ กรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. สถานศึกษาจัดเตรี ยมนักเรี ยนและอุปกรณ์ ให้พร้อมต่อการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ
2. นักเรี ยนมีจานวนเพียงพอต่อการเข้าแข่งขัน
หลักการมีเหตุผล
1. ปฏิบตั ิงานได้ตามกระบวนการที่เหมาะสม ครบถ้วนตามที่วางแผนไว้
หลักการมีภูมิค้ มุ กัน
1. วางแผนการใช้เวลาให้รอบคอบเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงระหว่างดาเนินงาน
2. วางแผนปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ
3. จัดเตรี ยมอุปกรณ์และข้อมูลให้พร้อมในการดาเนินงาน
เงื่อนไขความรู้
1. นักเรี ยนและครู ผฝู ้ ึ กสอนมีความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะ
เงื่อนไขคุณธรรม
1. มุ่งมัน่ ในการทางาน
2. มีวินยั
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้ านวัตถุ
- มีความรู ้ในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องของสถานศึกษา
- เห็นคุณค่าและความสาคัญของการจัดทารายงานของสถานศึกษา
2. ด้านสังคม
- รู ้จกั กระบวนการการทางานเป็ นทีม/กลุ่มในการดาเนินงาน
- มีวินยั ในการปฏิบตั ิงาน
- มีทกั ษะการคิดแก้ปัญหา
- เห็นคุณค่าและความสาคัญของประบวนการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุข
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- ใช้วสั ดุ อุปกรณ์อย่างคุม้ ค่าและถูกวิธี
- มีความรู ้ในการใช้แหล่งข้อมูลในโรงเรี ยน
4. ด้านวัฒนธรรม
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นในการดาเนินงาน
- ปฏิบตั ิตนตามหลักประชาธิปไตยในการเสนอความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
7. การวิเคราะห์ กจิ กรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
- ข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสี ยสละ อดทน
- ข้อ 4 ใฝ่ หาความรู ้ หมัน่ ศึกษา เล่าเรี ยน
- ข้อ 9 มีสติ รู ้ตวั รู ้คิด รู ้ทา
- ข้อ 12 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
8. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั การเจริ ญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และ
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทัว่ ไปมากยิง่ ขึ้น ส่ งผลให้การดาเนินชีวิตของทุก ๆ คน มีการพัฒนาและปรับตัว
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจาเป็ นต้องสร้างเด็กและเยาวชน
ให้มีความรู ้ ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ใ นปั จจุ บนั การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสนับสนุ น ให้
นักเรี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็ นเลิศทางวิชาการ วิชาชี พ และมีสุนทรี ยภาพด้านดนตรี กีฬา
ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเตรี ยมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็ นกาลัง
สาคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ ในฐานะ
เป็ นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ให้เป็ นผูถ้ ึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ( ดี
เก่ง มีคุณธรรมและจริ ยธรรม) จึงสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกซึ่ งศักยภาพและสุ นทรี ยภาพ
กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู ้ ความสามารถใน
การพัฒนาการเรี ยนการสอนอย่างเต็มความสามารถ โดยกาหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ
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การเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่ วมการแข่งขันระดับ
ภาค และระดับประเทศต่อไป
9. วัตถุประสงค์
9.1 เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้สถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยนได้นาผลงานที่เกิดจากการจัด
การศึกษามาเผยแพร่ สู่สาธารณชน ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อย่างกว้างขวาง
9.2 เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้นกั เรี ยนได้แสดงออกด้านศักยภาพและความสามารถพิเศษในแต่ละด้าน
9.3 เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และ
ประชาชน ได้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรี ยนที่เข้าร่ วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับจังหวัด ทีได้รับรางวัล
ชนะเลิศไปเข้าร่ วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
2. ครู ร้อยละ 100 มีส่วนร่ วมในการฝึ กซ้อมนักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขันทักษะวิชาการ
3. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่ วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
10.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ได้
แสดงออกซึ่งความรู ้ ความสามารถเป็ นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู ้
เข้าแข่งขันจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ
2. เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะด้านวิชาการสาขา
ต่าง ๆ และสามารถนาไปใช้ในการดารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์
ร่ วมกัน
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสาคัญในการดาเนินงาน)
1. ประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
2. แต่งตั้ง มอบหมายงานและวางแผนดาเนิ นงาน
3. ดาเนินงานตามแผนงาน
4. นิเทศ กากับ ติดตาม
5. ประเมินผลการจัดทากิจกรรม
12. เป้ าหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ครู และนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ร้อยละ 70
2. ร้อยละ 85 ของครู และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขัน

142
13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1.ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ประชุมครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สร้างความรู้ ความเข้าใจใน
การแข่งขัน
1.2 กำหนดเป้าหมายใน
การแข่งขัน
1.3 กำหนดแนวทาง
การดำเนินงาน
1.4 กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ
2.ขั้นดำเนินการตามแผน(Do)
2.1 ส่งเสริมสนับสนุน
2.2 จัดสิ่งอำนวยความสะดวก
2.3 กำกับการดำเนินงาน
2.4 ให้การนิเทศและคำปรึกษา
แก่ผู้เกี่ยวข้อง
3.ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)
3.1 เก็บข้อมูล
3.2 วิเคราะห์ข้อมูล
3.3 แปลความหมาย
3.4 ตรวจสอบ ปรับปรุง
คุณภาพการประเมิน
4.ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 ปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
4.2 วางแผนในระยะต่อไป
4.3 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
ต. พ ธ. ม. ก. มี. เม พ มิ. ก. ส. ก. ผู้รับผิดชอบ
ค. ย. ค. ค. พ ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.

คณะครูและ
บุคลากทาง
การศึกษา
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14. งบประมาณ
จำนวน 130,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
1. ค่าเดินทาง
2. วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการแข่งขันทักษะวิชาการ
3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการ
จัดเตรียมงาน
4. ค่าอาหาร ครูและนักเรียนที่เดินทาง
ไปแข่งขันทักษะ

รายการใช้งบประมาณ
- ค่าจ้างค่ารถในการเดินทาง
- ค่าจัดทำเอกสารและรูปเล่มรายงาน

1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมทักษะทาง
วิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับจังหวัด เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
และได้รับรางวัลระดับภาค
3. ระดับความพึงพอใจของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ

70,000
45,000

- ค่าประดาษ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำ 5,000
รายงานผลการดำเนินการแข่งขัน
10,000
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มของนักเรียน
และคณะครูที่ควบคุมการแข่งขัน
รวม

17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

งบประมาณ

130,000
วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

- ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับจังหวัดและระดับภาค

- รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขัน

- ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับภาค

- รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขัน

- ระดับดีขึ้นไปของผู้บริหาร
- แบบสำรวจความพึงพอใจ
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความ
พึงพอใจ
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18. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริ หารวิชาการ ครู และบุคลากรทุกท่าน
19. หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริ หารวิชาการ ครู และบุคลากรทุกท่าน
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรี ยนและครู ผฝู ้ ึ กซ้อมการแข่งขัน ได้แสดงศักยภาพและความสามารถให้สาธารณชนได้ทราบและ
เผยแพร่ ความรู ้ให้กบั ชุมชน
(ลงชื่อ) ...................................... ผูเ้ สนอโครงการ (ลงชื่อ) ....................................... ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
( นางสุวรรณา สมบุญ )
( นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์ )
ตาแหน่ง หัวหน้างานการแข่งขันทักษะวิชาการ
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ
(ลงชื่อ)........................ ............ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนธงชัย
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1. แผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
2. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและได้รับการส่งเสริมด้าน
อาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเหลักความพอประมาณ
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาทั้งภายในและภายนอกเหมาะสมกับนักเรียน
2. นักเรียนทุกคนมีส่วนรวมในการเข้าร่วมกิจกรรม
หลักการมีเหตุผล
1. ปฏิบัติงานได้ตามกระบวนการที่เหมาะสม ครบถ้วนตามที่วางไว้
2. บุคลากรปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่อย่างถูกต้อง
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. วางแผนการให้รอบคอบเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงระหว่างดำเนินกิจกรรม
2. จัดเตรียมอุปกรณ์และข้อมูลให้พร้อมในการดำเนินกิจกรรม
เงื่อนไขความรู้
1. นักเรียนและครูได้รับประสบการณ์ใหม่และประโยชน์ที่ได้รับต่อไป
เงื่อนไขคุณธรรม
1. มุ่งมั่นในการทำงาน
2. มีวินัย
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องของสถานศึกษา
- เห็นคุณค่าและความสำคัญของการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
2. ด้านสังคม
- รู้จักกระบวนการทำงานเป็นทีม
- มีทักษะการคิดแก้ไขปัญหา
-เห็นคุณค่าและความสำคัญของกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าแลถูกวิธี
4. ด้านวัฒนธรรม
- ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในการดำเนินงาน
- ปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย
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7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักค่านิยม 12 ประการ
- ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ
- คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
- ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน
8. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง สบ
การณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม วนการเรียนรู้และ
บูร ณาการความรู้ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดย
ผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน
การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ทั้งภายในแลภายนอกสถานศึกษาเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างมากอย่าง หนึ่งซึ่ง
จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักรักการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬา
รู้แพ้
ชนะ รู้อภัย จนถึงเข้าร่ว มการแข่งในระดับต่า งๆ ต่อไป การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่ อสุ ขภาพทำ ให้ผ ู้เรี ยนได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และพัฒนาความสามรถในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้ง
เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
แบบบูรณาการ จึง
ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
9. วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
- เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งกีฬาในระดับต่าง ๆ
- ครูและนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
11. กิจกรรม (ขั้นตอนในการดำเนินงาน)
- กิจกรรม (ขั้นตอนการดำเนินงาน)
1. ชั้นวางแผน เตรียมการ
- จัดทำโครงการและขออนุมัติ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
2. ขั้นดำเนินการ
- การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
- การแข่งขันกีฬาภายนอก ระดับจังหวัด/ระดับภาค/ระดับประเทศ
- การแข่งขันกรีฑากลุ่มธงชัย
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3. ขั้นติดตามผลการดำเนินการ
4. ขั้นประเมินผลและรายงานผลและรายงานผลการดำเนินการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. นักเรียนร้อยละ 78 มีผลการเรียนอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป
2. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
3. นักเรียนร้อยละ 92 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
4. นักเรียนร้อยละ 98 มีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)
1.1 ประชุมวางแผนดำเนินการ
จัดกิจกรรม
1.2 เขียนโครงการเพื่อเสนอ
อนุมัติ
2. ขั้นดำเนินการตามแผน (Do)
2.1 เสนอโครงการและขออนุมัติ
โครงการ
2.2 กิจกรรมกีฬาภายใน
2.3 กิจกรรมกีฬาภายนอก
2.4 กรีฑากลุ่ม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
(Check)
3.1 ติดตามการร่ วมกิจกรรม
ของนักเรี ยน
3.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 รายงานการจัดกิจกรรม
4.2 สรุ ปและรายงานผล

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

นายธนวัชร
สิทธิชาติ
บูรณะ และ
นางสาว
ธรรมรัตน์
โทบุรี
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14. งบประมาณ จำนวน 70,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
1. การแข่งขันกีฬาภายใน
2. การแข่งขันกีฬาภายนอก
3. การแข่งขันกรีฑากลุ่มธงชัย

17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นั ก เรี ย นได้ ร ั บ การศึ ก ษาโดย
ไม่ ต ้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยที ่ ภ าครั ฐ
ให้การสนับสนุน
2. ผู้ป กครองได้ร ับ การช่ว ยเหลื อ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในด้ า นการศึ ก ษาของ
นักเรียน

รายการใช้งบประมาณ
- ค่าอาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์,
- ค่าวิทยากร, ค่าของรางวัล, อื่น ๆ
- ค่ารถ, ค่าอาหารและน้ำ, อื่น ๆ
- ค่าของรางวัล, ค่าวัสดุอุปกรณ์,
ซ่อมบำรุง, น้ำ, อื่น ๆ
รวม

งบประมาณ
40,000
20,000
10,000
70,000

วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- สอบถาม, สัมภาษณ์
- แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
- สอบถาม, สัมภาษณ์
- แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- กลุ่มบริหารงานวิชาการและบุคลากรทุกท่าน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- บุคลากรทุกท่าน
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และ
ผู้ปกครองได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน
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(ลงชื่อ)......................................ผู้เสนอโครงการ.
(นายธนวัชร สิทธิชาติบูรณะ)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)............................... ..ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ) ..................... ........................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนธงชัยวิทยา
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1. แผนงาน
2. ชื่อโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ
โครงการลูกเสือยุวกาชาด จิตอาสา และนักศึกษาวิชาทหาร
ประจำปีงบประมาณ 2566
3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและได้รับการส่งเสริม
ด้านอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเหมาะสมกับนักเรียน
2. นักเรียนทุกคนมีส่วนรวมในการเข้าร่วมกิจกรรม
หลักการมีเหตุผล
1. ปฏิบัติงานได้ตามกระบวนการที่เหมาะสม ครบถ้วนตามที่วางไว้
2. บุคลากรปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่อย่างถูกต้อง
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. วางแผนการให้รอบคอบเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงระหว่างดำเนินกิจกรรม
2. จัดเตรียมอุปกรณ์และข้อมูลให้พร้อมในการดำเนินกิจกรรม
เงื่อนไขความรู้
1. นักเรียนและครูได้รับประสบการณ์ใหม่และประโยชน์ที่ได้รับต่อไป
เงื่อนไขคุณธรรม
1. มุ่งมั่นในการทำงาน
2. มีวินัย
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องของสถานศึกษา
- เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเข้าค่ายพักแรม/จิตอาสา สาธารณะประโยชน์
2. ด้านสังคม
- รู้จักกระบวนการทำงานเป็นทีม
- มีทักษะการคิดแก้ไขปัญหา
- เห็นคุณค่าและความสำคัญของกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าแลถูกวิธี
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4. ด้านวัฒนธรรม
- ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในการดำเนินงาน
- ปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย
7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักค่านิยม 12 ประการ
- ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ
- คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
- ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน
8. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่ เป็นจริง
จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่าง ๆ อย่ างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน
การส่งเสริมกิจ กรรรมลูกเสือยุว กาชาด จิ ตอาสาและ นักศึกษาวิช าทหาร ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างมากอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้ชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้รวมถึงการพัฒนา ในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้แบบบูรณาการ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนและ
ส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
9. วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
- เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใชีวิต ประจำวัน
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนเสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
- นักเรียนรู้จักการเข้าสังคม การอยู่ร่วมกัน
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
- กิจกรรมรับสมัคร/ทดสอบร่างกาย/การเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร ช่วงชั้นปีที่ 1-3
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ลูกเสือ-ยุวกาชาด และจิตอาสา
- กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม และค่ายจิตอาสา
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12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป
2. นักเรียนร้อยละ 85 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
3. ร้อยละของนักเรียน 85 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาลูกเสือ ยุวกาชาด จิตอาสาและนักศึกษา
วิชาทหาร
4. นักเรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม
13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)
1.1 ประชุมวางแผน
ดำเนินการจัดกิจกรรม
1.2 เขียนโครงการเพื่อ
เสนออนุมัติ
2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)
2.1 เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ
2.2 ประสานผู้เกี่ยวข้อง
2.3 ดำเนินกิจกรรม
3. ขั้นติดตามและ
ประเมินผล (Check)
3.1 ติดตามการร่วม
กิจกรรมของนักเรียน
3.2 ประเมินผลการจัด
กิจกรรม

นายธนวัชร
สิทธิชาติบูรณะ
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ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 รายงานการจัด
กิจกรรม
4.2 สรุปและรายงานผล
14. งบประมาณ

จำนวน 250,000 บาท

15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิ จกรรม
รายการที่ใช้งบประมาณ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ า
- ค่ารถ,ค่าอาหารและน้า,ค่าวัสดุอุปกรณ์,
ลูกเสือ ยุวกาชาด จิตอาสา และ
ค่าวิทยากร,ค่าของรางวัล,ค่าสถานที่ ที่
กิจกรรมค่ายพักแรม
พักในการจัดค่ายพักแรม และอื่นๆ
2. การจัดอบรมกิจกรรมลูกเสือต้าน - ค่าอาหารและน้า,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่า
ภัยยาเสพติดและทักษะชีวติ
วิทยากร,ค่าของรางวัล และอื่นๆ
3. การจัดอบรมนักศึกษาวิชาทหาร - ค่ารถ,ค่าอาหารและน้า,ค่าวัสดุอุปกรณ์
รด.สีขาว/รด.จิตอาสาบาเพ็ญ
,ค่าวิทยากร,ค่าของรางวัล และอื่นๆ
ประโยชน์
รวมทัง้ สิน้
17.ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนได้รับการศึกษาโดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
2. ผู้ปกครองได้รับการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของนักเรียน

งบประมาณ
235,000

10,000
5,000

250,000

วิธีวัดผลและประเมินผล
- สอบถาม, สัมภาษณ์

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์

- สอบถาม, สัมภาษณ์

- แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์
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18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ และบุคลากรทุกท่าน
- งานกิจการนักเรียน
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ และบุคลากรทุกท่าน
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และ
ผู้ปกครองได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของนักเรียน

ลงชื่อ…………………………...ผู้เสนอโครงการ
(นายธนวัชร สิทธิชาติบูรณะ)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ลงชื่อ……………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

(ลงชื่อ) .................... . ........................ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
2. ชื่อโครงการ
ทัศนศึกษาพาเพลิน Learning Together
3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับ
การส่งเสริมอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. สถานศึกษาจัดการทัศนศึกษาเหมาะสมกับนักเรียน
2. นักเรียนมีจำนวนเพียงพอเหมาะสมต่อการเข้าชมในสถานที่ต่างๆ
หลักการมีเหตุผล
1. ปฏิบัติงานได้ตามกระบวนการที่เหมาะสม ครบถ้วนตามที่วางแผนไว้
2. บุคลการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่อย่างถูกต้อง
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. วางแผนการใช้เวลาให้รอบคอบเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงระหว่างดำเนินงาน
2. วางแผนปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ
3. จัดเตรียมอุปกรณ์และข้อมูลให้พร้อมในการดำเนินงาน
เงื่อนไขความรู้
1. นักเรียนและครูผู้ควบคุมนำความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป
เงื่อนไขคุณธรรม
1. มุ่งมั่นในการทำงาน
2. มีวินัย
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องของสถานศึกษา
- เห็นคุณค่าและความสำคัญของการจัดทัศนศึกษาของนักเรียน
2. ด้านสังคม
- รูจ้ ักกระบวนการการทำงานเป็นทีม/กลุ่มในการดำเนินงาน
- มีวินัยในการปฏิบัตงิ าน
- มีทักษะการคิดแก้ปัญหา
- เห็นคุณค่าและความสำคัญของประบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
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- ใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
- มีความรู้ในการจัดการทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรีย
4. ด้านวัฒนธรรม
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการดำเนินงาน
- ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยในการเสนอความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
- ข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
- ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน
- ข้อ 12 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
8. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจาก
ประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
โดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษาถือ
ว่าเป็น วิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับ ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒ นาผู้เรียนในด้านร่างกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้ รับการศึกษาทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้แบบบูรณาการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดี
ยิ่งขึ้น
9. วัตถุประสงค์
9.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
9.2 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
9.3 เพื่อให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
9.4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน
9.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่
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10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา
2. นักเรียนร้อยละ 95 มีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
3. ครูร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการควบคุมการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และเพื่อให้นักเรียนรู้จัก
การนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. แต่งตั้ง มอบหมายงานและวางแผนดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามแผนงาน
4. นิเทศ กำกับ ติดตาม
5. ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. นักเรียน ร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกของนักเรียน
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจและเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ของนักเรียน
13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ประชุมครูและผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ
รายละเอียดในการดำเนินงาน
1.2 กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน
1.3 กำหนดระยะเวลา
1.4 กำหนดผู้รับผิดชอบ

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

ผู้รับผิดชอบ
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ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)
2.1 ส่งเสริมสนับสนุน
2.2 จัดสิ่งอำนวยความ
สะดวก
2.3 กำกับติดตามการ
ดำเนินงาน
2.4 ให้การนิเทศและ
คำปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)
3.1 เก็บข้อมูล
3.2 วิเคราะห์ข้อมูล
3.3 แปลความหมาย
3.4 ตรวจสอบ ปรับปรุง
คุณภาพการประเมิน
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 ปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
4.2 วางแผนในระยะต่อไป
4.3 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
14. งบประมาณ

จำนวน 230,000 บาท

15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ

คณะครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
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16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
รายการใช้งบประมาณ
1. ค่าเดินทาง
- ค่าจ้างค่ารถในการเดินทาง
2. วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความ
- ค่าประดาษ วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
สะดวกในการจัดกิจกรรม
จัดทำรายงานผลการดำเนินการแข่งขัน
3. ค่าเข้าชม ค่าอาหาร ครูและนักเรียน - ค่าอาหารและเครื่องดื่มของนักเรียน
ที่เดินทางไปทัศนศึกษา
และคณะครูที่ควบคุมการแข่งขัน
รวม
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา
2. ร้อยละของนักเรียนและบุคลากร

งบประมาณ
160,000
30,000
40,000
230,000

วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่เข้าร่วม - แบบสอบถามความคิดเห็น
กิจกรรมทัศนศึกษา
- แบบสำรวจข้อมูล
- ระดับดีขึ้นไปของนักเรียนและ
- แบบสำรวจความพึงพอใจ
บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่มีความพึงพอใจ

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ ครูและบุคลากรทุกท่าน
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารวิชาการ ครูและบุคลากรทุกท่าน
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีความสนใจในการทัศนศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษานอกสถานที่
เข้ามาบูรณาการกับการเรียนได้ และนักเรียนมาสามารถสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆจากการไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ใหม่ ๆ ได้
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(ลงชื่อ) ...................................... ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวสุณี เขตใหญ่ )
ตำแหน่ง หัวหน้างานทัศนศึกษานักเรียน

(ลงชื่อ) ....................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์ )
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ) .................... . ........................ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน กลุ่มงานวิชาการ
2. ชื่อโครงการ ค่ายคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีคุณธรรม
3. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู บุคลาการทาง
การศึกษาและผู้เรียน
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. กำหนดหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. จัดกิจกรรมปลูกศรัทธา สร้างเสริมปัญญา พัฒนาคุณธรรม
4. กิจกรรมเหมาะสม สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี
หลักการมีเหตุผล
1. นักเรียนมีศรัทธา และเข้าใจที่ถูกต้องในพระรัตนตรัย
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนได้ตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนบอก อธิบายความหมายและความเป็นมาของกิจกรรมที่เข้าร่วม
4.

เกิดความภาคภูมิใจความเป็นไทยและสำนึกในคุณของแผ่นดินเข้าใจและเลื่อมใสในหลัก

ศาสนา
ทีต่ นนับถือและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
5. การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณ มีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีตามพระราชดำรัสของพระบาทสวมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. การเห็นคุณค่าและความสำคัญมีความภาคภูมิใจ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงาม สำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย
2. วางแผนการใช้เวลาในแต่ละกิจกรรมให้รอบคอบเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง
ระหว่างการจัดกิจกรรม
3. ใช้แหล่งเรียนรู้ได้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าอีกทั้งมีอุปกรณ์และข้อมูลพร้อมในการดำเนินงาน
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เงื่อนไขความรู้
1. ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม
2. เนื้อหาสาระตามกิจกรรม
3. ทักษะการแก้ปัญหา
4. ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
เงื่อนไขคุณธรรม
1. สำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย
2. ความสามัคคี มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ เสียสละ มีจิตสาธารณะ
3. ปลูกฝังความมีจิตสำนึกที่ดี เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม
4. รู้บาป บุญ คุณโทษ ประโยชน์ ไม่เป็นประโยชน์
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
1. มีศรัทธาและเข้าใจที่ถูกต้องในพระรัตนตรัยและรู้บาป บุญ คุณโทษ
2. มีความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ
3. สวดมนต์และอบรมคุณธรรมพร้อมปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆ
2. ด้านสังคม
1. กระบวนการทำงานเป็นทีม เป็นกลุ่ม
2. กิจกรรมชวนกันเข้าวัดและค่ายคุณธรรม
3. สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในกิจกรรมที่กระทำ
4. มีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงและมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
1. มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
2. การเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทย ภายใต้การนับถือศาสนา
3. ใช้วสั ดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
4. เห็นคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม
5. สำนึกและภูมิใจความเป็นไทย
4. ด้านวัฒนธรรม
1. ปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมไทยด้วยความภาคภูมิใจ
2. เข้าร่วมกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ
3. เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน
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4. สำนึกและภูมิใจความเป็นไทย
5. เข้าใจ เลื่อมใสศาสนาที่ตนนับถือ
6. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาได้อย่างเหมาะสม
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
ข้อที่ 3 กตัญญูพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์
ข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม
ข้อที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
ข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
ข้อที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
8. หลักการและเหตุผล
การพัฒ นาให้ผ ู้เรีย นเป็น มนุษย์ที่สมบรูณ์ เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้นั้นผู้เรียนต้องได้รับการอบรมเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของความเป็นไทยภายใต้
การนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
เนื่องด้ว ยโรงเรีย นธงชัย วิทยาเป็นโรงเรียนในโครงการวิถ ีพ ุทธเพื่ อ พัฒ นาให้น ัก เรียนได้ เล็ ง เห็ น
ความสำคัญของการใช้แนวทางหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมือชี้นำจิตใจของเยาวชน เพื่อให้ตระหนักรู้จักการ
ให้อภัยและรู้จักคุณค่าของตนเองโดยการดำเนินการปลูกฝังคุณธรรมประจำใจด้วยกระบวนการปลูกฝังด้วยการทำ
ความดี
ทำสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อให้เยาวชนได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมโครงการนี้จึงได้เกิดขึ้น
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. เพื่อปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนและพลเมืองดีตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ท้องถิ่น
3. เพื่อส่งเสริมค่านิยมที่งามแก่นักเรียน
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
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10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. จัดค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4 จำนวน 1 ครั้ง
2. จัดค่ายอบรมนักเรียนแกนนำคุณธรรม อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
3. นักเรียนร่วมกิจกรรมธรรมะสัญจร อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย เติบโตด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง
2. เข้าใจเลื่อมใสหลักศาสนาที่ตนนับถือ
3. ปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมด้วยความภาคภูมิใจ
4. ปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติที่ดีงาม
5. มีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคง
6. ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุมวางแผน/เขียนโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ
2. ครูผู้รับผิดชอบร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาข้อตกลงในการดำเนินการจัดรูปแบบของกิจกรรม
3. กำหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรมและเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่าย
4. ครูผู้รับผิดชอบจัดทำคำสั่งและดำเนินการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามกิจกรรมที่จัดขึ้น
6. สรุปผลดำเนินโครงการ
7. ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
8. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. นักเรียนร้อยละ 96 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4
2. นักเรียนร้อยละ 96 เข้าร่วมอบรมนักเรียนแกนนำคุณธรรม
3. นักเรียนร้อยละ 96 เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะสัญจร
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

1. ขั้นวางแผน (Plan)
- ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดผู้ผิดชอบกิจกรรม
- วางแผนดำเนินกิจกรรม
- เสนออนุมัติโครงการ
2. ขั้นตอนการดำเนินงาน (Do)
2.1 จัดกิจกรรมตามเป้าหมายที่
กำหนด
- ค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4
จำนวน 1 ครั้ง
- ค่ายอบรมนักเรียนแกนนำ
คุณธรรม
- ธรรมะสัญจร
3. ตรวจสอบ (Check)
3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม
3.2 รายงานกิจกรรม รวบรวม
ข้อมูล
3.3 วิเคราะห์ข้อมูล
4. ปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผล สรุปรายงานผล
14. งบประมาณ จำนวน 45,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ

นายมนต์ทพร
วันทมาตย์

นายมนต์ทพร
วันทมาตย์
คณะครูกลุ่ม
สาระสังคม
ศึกษาฯ
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16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
1. ค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4 จำนวน 1
ครั้ง
2. ค่ายอบรมนักเรียนแกนนำคุณธรรม
3. ธรรมะสัญจร

รายการใช้งบประมาณ
ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ที่
ใช้ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม

17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
1. สำนึกและภูมิใจความเป็นไทย
- การสังเกตุพฤติกรรม
2. เข้าใจ เลื่อมใสหลักศาสนาที่ตนนับถือ - การประเมิน
3. แบ่งปันหรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่น - สอบถาม
4. ปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติที่ดีงาม
5. ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวม

งบประมาณ
45,000

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- การสังเกตุ
- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม/กลุ่มงานวิชาการ/กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีสำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย เข้าใจเลื่อมใสศาสนาที่ตนนับถือ แบ่งปันให้ความช่วยเหลือ
ผู้อื่น เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตามลักษณะกิจกรรมที่เข้าร่วมและปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นายมนต์ทพร วันทมาตย์)
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1

(ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

(ลงชื่อ)
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายสมชาย ประสงค์ดี )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน

กลุ่มบริหารวิชาการ

2. ชื่อโครงการ

พัฒนา ICT

3. ลักษณะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบ ICT ภายในสถานศึกษา
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. นักเรียนตั้งใจเรียนและใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม
2. นักเรียนใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
3. นักเรียนปฏิบัติงานได้ทันเวลาที่กำหนด
หลักการมีเหตุผล
1. นักเรียนมีเหตุผลในการเรียน และอธิบายความรู้ที่ได้รับได้อย่างถูกต้องและมีขั้นตอน
หลักการมีความคุ้มกัน
1. นักเรียนรู้จักวางแผนการเรียน
2. นักเรียนรู้จักเลือกใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสม
3. นักเรียนศึกษาเนื้อหาก่อนเรียนจากเทคโนโลยี
4. นักเรียนศึกษาความรู้อย่างตั้งใจบทบาทของเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
เงื่อนไขความรู้
1. การใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค้า
2. การใช้เทคโนโลยีอย่างมีคู่ธรรมจริยธรรม
3. การใช้ Internet
4. ข้อดีข้อเสียของการใช้เทคโนโลยี
5. การส่งเอกสารและรับเอกสารทางอินเตอร์เน็ต
เงื่อนไขคุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. อยู่อย่างพอเพียง
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
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ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ในเนื้อหาใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน
- มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนอย่าง ประหยัด คุ้มค่า
และเหมาะสมกับเนื้อหา
2. ด้านสังคม
- มีความรู้ในการเรียนเนื้อหาการใช้เทคโนโลยี
- มีความรู้ในการนำเสนองาน
- มีการวางแผนการทำงาน
- รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
- เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
4. ด้านวัฒนธรรม
- การเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
- นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
นักเรียนใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยใช้เทคโนโลยี ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ
ข้อ 8 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตอนเอง
นักเรียนคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี
ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เหมาะสมและมีจริยธรรม
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8. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลกำหนดนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สร้าง
โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเป็นธรรม โดยสนับสนุนเงินงบประมาณเป็น
ค่าเล่าเรียน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนธงชัยวิทยาได้เห็นความสำคัญของ ICT โรงเรียนจึง
ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้ทุกเครื่องมีคุณภาพพร้อมใช้งานเป็นเงิน 80,000 บาท เพื่อสนอง
นโยบายในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนที่
หลากหลายใช้เทคโนโลยีปัจจุบันก้าวไกลและความรู้ที่ต้องพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นสากล
9. วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด และห้องศูนย์การเรียน ให้มีคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพพร้ อม
ใช้งาน
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- จัดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ครูและนักเรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วและเท่าเทียม
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. เข้าร่วมประชุมครูของโรงเรียนเพื่อเสนอจัดทำโครงการ
2. จัดทำโครงการเสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติ
3. จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งของโรงเรียน
4. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
5. นิเทศติดตาม สรุปผลและรายงานผล
12. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จตามแนวกลยุทธ
1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการบริการทรัพย์ยากรทางเทคโนโลยีร้อยละ 87
2. นักเรียนร้อยละ 92 มีผลการเรียนวิชาทางเทคโนโลยีอยู่ในตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 วางแผนการจัดการเรียน
การสอน สำรวจราคาสื่อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.2 จัดทำโครงการเพื่อเสนอ
อนุมัติ
2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)
2.1 จัดหาจัดซื้อสื่อจัดซื้อ
โปรแกรมและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2.2 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน
การสอน
2.3 รายงานการใช้
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)
3.1 สังเกตและสอบถาม
ความคิดเห็นผู้เรียน
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรม
4.2 สรุปผลและรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม

ต ต ต ต ต ต ต ต ต ต ต ต
ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุณี
เขตใหญ่

คณะครูทุกคน
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14. งบประมาณ

จำนวน 80,000 บาท

15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว

 เงินรายได้สถานศึกษา

 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม

รายการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

จัดซื้อจัดหาซ่อมบำรุงโปรแกรมและวัสดุ ซ่อมบำรุง บำรุงโปรแกรมและวัสดุ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนมีทักษะที่ดีในการใช้
เทคโนโลยี
2. นักเรียนทุกคนมีความรู้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความ คิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล ในด้านการใช้
เทคโนโลยี

วิธีวัดและประเมินผล
- แบบประเมิน

80,000

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- สังเกตและสอบถาม

- แจงนับนักเรียนที่มีการค้นคว้า - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้
- แบบสำรวจผลงาน

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารวิชาการ

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในด้านการใช้เทคโนโลยี
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(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางสาวสุณี เขตใหญ่ )

(นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสมชาย ประสงค์ดี )
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

2. ชื่อโครงการ

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. ลักษณะโครงการ

ต่อเนื่อง

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนำนวัตกรรมมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่ 1-3

6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. ครูปฏิบัติหน้าที่ตรงความรู้ความสามารถ
2. ครูปฏิบัติหน้าที่ทันเวลา
3. ครูปฏิบัติงานเป็นทีมได้
หลักการมีเหตุผล
ครูมีเหตุผลในการแบ่งหน้าที่การทำงานตามความถนัด
หลักการมีความคุ้มกัน
1. ครูมีการวางแผนการทำงาน
2. ครูเลือกใช้และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. ครูศึกษาและเรียงลำดับความสำคัญการทำงานก่อนปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ
เงื่อนไขความรู้
1. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
2. การศึกษาดูงาน
3. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
เงื่อนไขคุณธรรม
1. มุ่งมั่นในการทำงาน
2. อยู่อย่างพอเพียง
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ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
2. ด้านสังคม
- มีความรู้ในการทำงานเป็นทีมและมีความสามัคคีในหมู่คณะ
- เป็นผู้นำผู้ตามที่ดีและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
- มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
- รู้จักใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด
4. ด้านวัฒนธรรม
- เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ดำรงตนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน
- สืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน ปลูกฝังนักเรียนให้สามารถทำงาน
ร่วมกับเพื่อนได้ มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความอดทนทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบ
ค้นหาข้อมูลใหม่ ใส่ใจเข้าร่วมการประชุม อบรมทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
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ข้อ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย พร้อมทั้งส่งเสริมนักเรียน
ให้ตระหนักในความเป็นไทย
8. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
การยึดหลักปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีความก้าวหน้าและได้มาตรฐานงานของทางราชการ
เป็นสิ่งที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงปฏิบัติ โรงเรียนธงชัยวิทยามีความตระหนักในสิ่งเหล่านี้จึงได้
จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา
2. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาดูงานเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการอบรม ประชุม สัมมนา
ทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน
3. ครูได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น อย่างน้อยปีละ 3 คน
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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11. กิจกรรม ( ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน )
1. ประชุม วางแผนการพิจารณาชื่อผู้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา และการศึกษาดูงาน
2. จัดส่งครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา และการศึกษาดูงาน
ตามหน่วยงานที่จัดขึ้น
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาครูดีเด่น
4. ประชุม วางแผน คัดเลือกครูดีเด่นประจำปี
5. ส่งชื่อครูดีเด่นเข้ารับการคัดเลือกตามที่หน่วยงานนอกจัดขึ้น
6. ติดตามผลการเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา และการคัดเลือกครูดีเด่น
7. รายงานผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม ประชุม สัมมนาทั้งในและนอกโรงเรียน
ร้อยละ 99
2. ครูได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ร้อยละ 94
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน
2. ประชุม วางแผนการ
ดำเนินงานโครงการ
2.ขั้นดำเนินการตามแผน (Do)
2.1 ดำเนินงานตามแผน
3. ขั้นติดตามประเมินผล(Cheet)
3.1 ติดตามผลการเข้ารับการ
อบรม ประชุม สัมมนา และการ
คัดเลือกครูดีเด่น
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
รายงานผลการดำเนินงาน
14. งบประมาณ

น.ส.ประนอม
หุ่นเก่า

จำนวน 60,000 บาท

15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว

 เงินรายได้สถานศึกษา

 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม

รายการใช้งบประมาณ

1. ส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้า 1. ค่าที่พัก ค่ารถ
รับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน

งบประมาณ
60,000
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17 ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

1. รายงานการเข้ารับการอบรม ประชุม
สัมมนา และศึกษาดูงาน

-รายงานผลอบรม ประชุม
สัมมนา และศึกษาดูงาน

- แบบรายงาน

2. รายงานผลการได้รับคัดเลือกครูดีเด่น

-รายงานผลคัดเลือกครูดีเด่น

- แบบรายงาน

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานบุคลากร

19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
20.1 ครู ลูกจ้าง มีความสามารถในการทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
20.2 บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
20.3 มีครูได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น อย่างน้อย 3 คน
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางสาวประนอม หุ่นเก่า )

( นางสาวประนอม หุ่นเก่า )

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสมชาย ประสงค์ดี )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

2. ชื่อโครงการ
จ้างพนักงานบริการ (แม่บ้าน/คนงาน)
3. ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. มีคนงานปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการตรงความรู้ความสามารถ
2. คนงานปฏิบัติหน้าที่ทันเวลา
3. คนงานปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
หลักการมีเหตุผล
คนงานมีเหตุผลในการทำงานบริการอย่างเหมาะสม
หลักการมีความคุ้มกัน
1. คนงานมีการวางแผนการทำงาน
2. คนงานเลือกใช้และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. คนงานศึกษาและเรียงลำดับความสำคัญการทำงานก่อนปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ
เงื่อนไขความรู้
การปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ
เงื่อนไขคุณธรรม
1. มุ่งมั่นในการทำงาน
2. อยู่อย่างพอเพียง
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
2. ด้านสังคม
- มีความรู้ในการทำงานเป็นทีมและมีความสามัคคีในหมู่คณะ
- เป็นผู้นำผู้ตามที่ดีและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
- มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
- รู้จักใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด
4. ด้านวัฒนธรรม
- เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ดำรงตนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน
- สืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
7. การวิเคราะห์ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ (แม่บ้าน) ตั้งใจรักษาความสะอาดห้องน้ำครู
และนักเรียนอย่างทั่วถึง ปฏิบัติงานเต็มเวลา เต็มความสามารถ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว
ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ปฏิบัติตนด้วยกัลยาณมิตรต่อผู้บริหาร ครูและนักเรียน
มีน้ำใจ เสียสละ ไม่พูดร้ายให้ผู้อื่นเสียหาย พูดความจริง รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
ข้อ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อตกลงของโรงเรียน แสดงกริยาที่เหมาะสม สุภาพนอบน้อม
8. หลักการและเหตุผล
โรงเรีย นเป็น สถานศึ ก ษาที่ มี ความจำเป็นต้ องจัดบรรยากาศที ่เ อื้ อ ต่ อ การจัด การเรียนการสอน
ห้องน้ำ อาคารเรียน และบริเวณทั่วไปมีสภาพสะอาด ร่มรื่น ปราศจากขยะมูลฝอย นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงาม โดยเฉพาะด้านการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในการทำ
ความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน แต่เนื่องจากโรงเรียนมีบริเวณกว้าง นักเรียนและบุคลากร
ที่มีอยู่ไม่ส ามารถดูแลได้อย่างทั่ว ถึง จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อจ้างพนักงานบริการ เป็นผู้ดูแล
ความสะอาดห้องน้ำนักเรียนและห้องน้ำครู ตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ ดูแลสวนหย่อมและดูแลความสะอาดรอบ
บริเวณโรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ห้องน้ำนักเรียนและห้องน้ำครูสะอาดเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา
2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องน้ำมีความสุขมากขึ้น
3. เพื่อให้บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ น่าอยู่ น่าใช้
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10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
มีพนักงานบริการ จำนวน 2 คน
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ห้องน้ำนักเรียนและห้องน้ำครูสะอาดเรียบร้อยมากขึ้น
2. บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ น่าอยู่ น่าใช้
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุม วางแผน ประกาศรับสมัครพนักงานบริการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานบริการ
3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานบริการ 2 คน
4. ดำเนินการจ้างพนักงานบริการ จำนวน 2 ราย
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ
6. รายงานผลการดำเนินงานโครงการจ้างพนักงานบริการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
ร้อยละของความสะอาดเรียบร้อยของห้องน้ำนักเรียนและห้องน้ำครู ความสะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ
บริเวณโดยรอบโรงเรียน ร้อยละ 100
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ประชุม วางแผน ประกาศ
รับสมัครพนักงานบริการ
1.2 พิจารณาคัดเลือกพนักงาน
บริการ
2. ขั้นดำเนินการตามแผน (Do)
2.1 ดำเนินการจ้างพนักงานบริการ
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Cheet)
3.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริการ

น.ส.
ประนอม
หุ่นเก่า

4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการจ้างพนักงานบริการ

14. งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว
198,000 บาท (แม่บ้าน/พนักงานบริการ)
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิขกรรมพัฒนาผู้เรียน
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16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
รายการใช้งบประมาณ
จ้างพนักงานบริการ
1. ค่าจ้างแม่บ้าน เดือนละ 9,000 บาท
จำนวน 2 คน
จำนวน 11 เดือน เป็นเงิน 99,000 บาท
2. ค่าจ้างพนักงานบริการ เดือนละ 9,000
บาท จำนวน 11 เดือน เป็นเงิน 99,000 บาท
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ความสะอาดของห้องน้ำ
นักเรียนและห้องน้ำครู
2. ความสะอาด ร่มรื่นของ
บริเวณโดยรอบโรงเรียน

วิธีวัดและประเมินผล
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริการ (แม่บ้านและพนักงานบริการ)

งบประมาณ
198,000

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบุคลากร
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ห้องน้ำนักเรียนและห้องน้ำครูมีความสะอาดน่าใช้มากขึ้น
2. บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ น่าอยู่ น่าใช้

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวประนอม หุ่นเก่า )
( นางสาวประนอม หุ่นเก่า )
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสมชาย ประสงค์ดี )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

2. ชื่อโครงการ

จ้างครูอัตราจ้าง

3. ลักษณะโครงการ

ต่อเนื่อง

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และนำนวัตกรรมมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. ครูปฏิบัติหน้าที่ตรงความรู้ความสามารถ
2. ครูปฏิบัติหน้าที่ทันเวลา
3. ครูปฏิบัติงานเป็นทีมได้
หลักการมีเหตุผล
ครูมีเหตุผลในการแบ่งหน้าที่การทำงานตามความถนัด
หลักการมีความคุ้มกัน
1. ครูมีการวางแผนการทำงาน
2. ครูเลือกใช้และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. ครูศึกษาและเรียงลำดับความสำคัญการทำงานก่อนปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ
เงื่อนไขความรู้
การปฏิบัติหน้าที่ครูจ้างสอน
เงื่อนไขคุณธรรม
1. มุ่งมั่นในการทำงาน
2. อยู่อย่างพอเพียง
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
2. ด้านสังคม
- มีความรู้ในการทำงานเป็นทีมและมีความสามัคคีในหมู่คณะ
- เป็นผู้นำผู้ตามที่ดีและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
- มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
- รู้จักใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด
4. ด้านวัฒนธรรม
- เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ดำรงตนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน
- สืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน ปลูกฝังนักเรียนให้สามารถทำงาน
ร่วมกับเพื่อนได้ มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความอดทนทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบ
ค้นหาข้อมูลใหม่ ใส่ใจเข้าร่วมการประชุม อบรมทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดกิ จกรรมการเรียน
การสอน
ข้อ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย พร้อมทั้งส่งเสริมนักเรียน
ให้ตระหนักในความเป็นไทย
8. หลักการและเหตุผล
การศึกษาในปัจจุบัน เป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ ตามความสามารถ
ความถนัด และความสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ปัจจัยสำคัญอีก
ประการหนึ่งที่มีผลต่อการจัดการศึกษา คือความพร้อมของบุคลากรที่ต้องมีจำนวนสอดคล้องกับจำนวนผู้เ รียน
ซึ่งโรงเรียนธงชัยวิทยา ยังประสบปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนในบางสาขาวิชาอยู่ โรงเรียนจึงจัดทำโครงการ
จ้างครูอัตราจ้างขึ้น เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครู
9. วัตถุประสงค์
1. ลดปัญหาการขาดแคลนครู
2. เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ขาดแคลนครู
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10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
มีครูจ้างสอน จำนวน 2 คน
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
11. กิจกรรม ( ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน )
1. ประชุม วางแผน ประกาศรับสมัครครูจ้างสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูจ้างสอน
3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูจ้างสอน
4. ดำเนินการจ้างครู จำนวน 2 ราย
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูจ้างสอน
6. รายงานผลการดำเนินงานโครงการจ้างครู
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
ร้อยละของประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูจ้องสอน ร้อยละ 99
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ประชุม วางแผน ประกาศรับ
สมัครครูจ้างสอน
1.2 พิจารณาคัดเลือกครูจ้างสอน
2. ขั้นดำเนินการตามแผน (Do)

น.ส.
ประนอม

2.1 ดำเนินการจ้างครูจ้างสอน
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Cheet)

หุ่นเก่า

3.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ครูจ้างสอน
4. ขั้นปรับปรุง(Action)
4.1 รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการจ้างครู
14. งบประมาณ

 เงินอุดหนุนรายหัว

153,615 บาท (ครูฟิสิกส์ 11 เดือน)

 เงินสนับสนุนครูจ้างสอน

153,615 บาท (ครูดนตรี 11 เดือน)

รวม 307,230 บาท
หมายเหตุ ใช้เงินอุดหนุนรายหัว 1 คน (ครูฟิสิกส์) ใช้เงินสนับสนุนครูจ้างสอน 1 คน คือ ครูดนตรี
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินสนับสนุนครูจ้างสอน  เงินเหลือจ่ายงบปี 2565
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16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม

รายการใช้งบประมาณ

ดำเนินการจ้างครูจ้างสอน

งบประมาณ

1. ค่าจ้างและเงินประกันสังคมครูจ้างสอน 2 ราย ดังนี้

(153,615 )

1.1 ค่าจ้างครูฟิสิกส์ เดือนละ 13,300 บาท (11ด.)

146,300

1.2 ค่าจ้างครูดนตรี เดือนละ 13,300 บาท (11ด.)

146,300

1.3 เงินประกันสังคม 5% (ฝ่ายนายจ้าง)

14,630

1.4 เงินประกันสังคม 5 %
เงินเดือน 13,300 บาท หักเงินประกันสังคม เดือนละ
665 บาท จำนวน 11 เดือน เท่ากับ 7,315
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

ผลการปฏิบัติงานของครูจ้างสอน

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานบุคลากร

19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบประเมินผล

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีครูเพียงพอและการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวประนอม หุ่นเก่า )
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวประนอม หุ่นเก่า )
ตำแหน่ง ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสมชาย ประสงค์ดี )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน

กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ

2. ชื่อโครงการ

พัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

3. ลักษณะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนประชารัฐ ภายใต้ภาคีเครือข่าย

5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. เลือกใช้วัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร
2. ใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
หลักการมีเหตุผล
1. ใช้วัสดุ ครุภัณฑ์อย่างประหยัดคุ้มค่า
2. ใช้วัสดุครุภัณฑ์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. รู้จักวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ
2. จัดเตรียมวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอกับบุคลากรและเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เงื่อนไขความรู้
1. มีความรู้และทักษะในการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เงื่อนไขคุณธรรม
1. มีความเป็นกัลยาณมิตร
2. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
3. มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความเสียสละ
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
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2. ด้านสังคม
- มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- รู้จักใช้วัสดุ ครุภัณฑ์คุ้มค่าและถูกวิธี
4. ด้านวัฒนธรรม
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- เห็นคุณค่าและตระหนักถึงการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม
7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
ข้อ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
ข้อ 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
ข้อ 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อ 10. รู้จักดำรงตนอยู่ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รู้จักอดออมไว้ใช้ในยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความ
พร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ข้อ 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
8. หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การ
บริหารและการจัดการขององค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของ
191 สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์
งาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน
ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด
ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนำแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพื่อเป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้ง
การกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ จะเป็น
เครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ
ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
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จากความสำคัญของแผนปฏิบ ัติการประจำปี โรงเรียนธงชัยวิทยา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาจั ดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
9. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนธงชัยวิทยา มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนือ
2.2 เพื่อให้การใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีระเบียบและสนองต่อนโยบาย
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ จำนวน 8 เล่ม
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนธงชัยวิทยา มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุมคณะกรรมการตามหน้าที่ที่กำหนด
2. ดำเนินการตามแผน
3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. โรงเรี ย นมี แ ผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปี ง บประมาณ 2565 ร้ อ ยละ 97 ครอบคลุ ม ทุ ก ฝ่ า ย
มีการดำเนินงานตามแผนการประเมินความพึงพอใจและนำผลพัฒนามาพัฒนาปรับปรุง
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีได้
ร้อยละ 96
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม. 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการวางแผนการจ่าย
งบประมาณ
2.ขั ้ น ดำเนิ น การตามแผน
(DO)
2.1 เขียนโครงการ
2.2 จัดทำกิจกรรมตาม
โครงการที่วางแผนไว้
3.ขั ้ น ติ ด ตามประเมิ น ผล
(Chect)
3.1 ตรวจสอบเอกสาร
3.2 สรุ ป เงิ น เหลื อ จ่ า ยแต่ ล ะ
โครงการ
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 รายงานผลการดำเนินงาน
14. งบประมาณ

จำนวน 4,000 บาท

15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ

นาง
แพรวพรรณ
ชุ่มชื่น
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16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
1.จัดทำรายงานสรุปผล
การดำเนินตามโครงการ ประจำปี
งบประมาณ 2565 จำนวน 5 เล่ม
2.จั ด ทำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ
2566 - 2568 จำนวน 6 เล่ม
3.จั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ
ประจำปี ง บประมาณ 2566
จำนวน 8 เล่ม

รายการใช้งบประมาณ
1. ค่ า ถ่ า ยเอกสารรายงานสรุ ป ผล
การดำเนิ น ตามโครงการ ประจำปี
งบประมาณ 2565 จำนวน 3 เล่ม
2. ค่าถ่ายเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 2568 จำนวน 6 เล่ม
3. ค่าถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ง บประมาณ 2566 จำนวน
8 เล่ม
4. ค่ า ใช้ จ ่ า ยอุ ป กรณ์ ก ารเข้ า เล่ ม
เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินตาม
โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565
จำนวน 3 เล่ม
5. ค่ า ใช้ จ ่ า ยอุ ป กรณ์ ก ารเข้ า เล่ ม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2566 - 2568 จำนวน
6 เล่ม
6. ค่ า ใช้ จ ่ า ยอุ ป กรณ์ ก ารเข้ า เล่ ม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
2566 จำนวน 8 เล่ม

งบประมาณ

4,000

17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
1. มีแผนปฏิบัติราชการประจำปี โครงการ
งบประมาณ 2566
การรายงาน
18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานฝ่ายแผนและนโยบาย โรงเรียนธงชัยวิทยา

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
แบบสรุปโครงการ
แบบรายงานผลโครงการ/กิจกรรม
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19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีการดำเนินงานเป็นไปตามโครงการเกิดขั้นในสถานศึกษาอย่างพอเพียงเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
(ลงชื่อ)… ………………………………ผูเ้ สนอโครงการ
(นางแพรวพรรณ ชุ่มชื่น)
ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนและนโยบาย

(ลงชื่อ) ………………… …………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางยุพา แดงฉ่ำ)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนและนโยบาย

(ลงชื่อ)...............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. แผนงาน
2. โครงการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์

3. ลักษณะโครงการ

ต่อเนื่อง

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนประชารัฐ ภายใต้ภาคีเครือข่าย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. เลือกใช้พัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร
2. ใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
หลักการมีเหตุผล
1. ใช้พัสดุ ครุภัณฑ์อย่างประหยัดคุ้มค่า
2. ใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสง
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. รู้จักวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ
2. จัดเตรียมพัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอกับบุคลากรและเลือกใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสม
เงื่อนไขความรู้
1. มีความรู้และทักษะในการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เงื่อนไขคุณธรรม
1. มีความเป็นกัลยาณมิตร
2. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
3. เสียสละ มีวินัยในตนเอง
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
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2 ด้านสังคม
- มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ
3 ด้านสิ่งแวดล้อม
- รู้จักใช้พัสดุ ครุภัณฑ์คุ้มค่าและถูกวิธี
4. ด้านวัฒนธรรม
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- เห็นคุณค่าและตระหนักถึงการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ค่านิยมหลักข้อ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โ ดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชการที่ 9 คือการดำรงชีวิตอย่างพอประมาณ ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัด กิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่ามีเหตุผล เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีความสุข
ค่านิยมหลักข้อ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
คือการปฏิบัติตน เสียสละให้ความร่วมมือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและช่วยดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
8. หลักการและเหตุผล
ด้วยการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา ด้านการบริหารงานของ / งาน /สาระการเรียนรู้
มีความจำเป็นต้องใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การบริหารงานด้านต่าง ๆ ในโรงเรียน งานพัสดุฯ มีหน้าที่ให้บริการพัสดุ ครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงจัดทำโครงการนี้
ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีพัสดุ ครุภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอ และให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีพัสดุ ครุภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอ
2. เพื่อบริการพัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียน
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10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมของบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 389 คน
2 ให้บริการด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ตลอดปีการศึกษา
3. จัดทำบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีพัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอกับความต้องการของบุคลากร
2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการให้บริการพัสดุ ครุภัณฑ์
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุมวางแผน/เขียนโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ
2. ดำเนินการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ตามแผน
3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
12.1 ร้อยละ 97 ของบุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เพียงพอ
12.2 ร้อยละ 85 ของบุคลากรในสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม. 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 จัดทำอกสารแบบบันทึก
และแบบลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
ในการให้บริการ
1.2 สำรวจความต้องการของ
บุคลากร
2 ขั้นดำเนินการตามแผน (DO)
2.1 จัดทำรายละเอียดการ
จัดซื้อ/จ้างพัสดุ ครุภัณฑ์
2.2 จัดซื้อ/จ้างพัสดุ ครุภัณฑ์
2.3 ให้บริการพัสดุ ครุภัณฑ์
2.4 ลงบัญชีทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Chect)
3.1 ตรวจสอบเอกสาร
ให้บริการ
3.2 ตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 รายงานผลการดำเนินงาน

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

นางสาว
วรลักษณ์
จันทร์
ประยูร
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14. งบประมาณ จานวน 160,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
16. รายละเอียดการใช้ จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
รายการใช้ งบประมาณ
งบประมาณ
1. พัฒนาพัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ สานักงาน
- ค่าพัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน
160,000
เพื่อพัฒนางานด้านการเรี ยนการสอน - ค่าวัสดุอุปกรณ์ทาความสะอาด พัฒนาอาคาร
2 .พัฒนาอาคารสถานที่ โดย
สถานที่
ให้บริ การพัสดุในการทาความสะอาด
17. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
1. บุคลากรมีพสั ดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ใช้อย่าง
การเบิกจ่ายพัสดุ
การสอบถาม,สัมภาษณ์
เพียงพอ
ลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน
2 .บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การ
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์มี
การจัดทาเป็ นปัจจุบนั

เครื่ องมือที่ใช้ วัดและประเมินผล
ใบเบิกพัสดุ
แบบสอบถาม
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

18. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
งานพัสดุฯ โรงเรี ยนธงชัยวิทยา
19. หน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง
กลุ่มบริ หารงบประมาณ , ผูป้ ระกอบการ
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรี ยนมีพสั ดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ให้บริ การแก่บุคลากรในสถานศึกษาอย่างเพียงพอเพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาววรลักษณ์ จันทร์ประยูร )
(นางยุพา แดงฉ่ำ)
ตำแหน่ง ครู คศ. 3
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. แผนงาน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

2. โครงการ

บริหารค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

3. ลักษณะโครงการ

ต่อเนื่อง

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนประชารัฐ ภายใต้ภาคีเครือข่าย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการให้บริการแก่
บุคลากร
2. ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
หลักการมีเหตุผล
1. ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นอย่างประหยัดคุ้มค่า
2. ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมได้
บรรลุตามวัตถุประสงค์
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. รู้จักวางแผนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นอย่างรอบคอบ
2. ระมัดระวังรอบคอบในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นเพื่อบริการแก่บุคลากรใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
เงื่อนไขความรู้
1. มีความรู้และทักษะในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เงื่อนไขคุณธรรม
1. มีความเป็นกัลยาณมิตร
2. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
3. เสียสละ มีวินัยในตนเอง
4. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
5. มีจิตอาสา
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ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยานพาหนะในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
2 ด้านสังคม
- มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- รู้จักใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
4. ด้านวัฒนธรรม
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- เห็นคุณค่าและตระหนักถึงการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ค่านิยมหลักข้อ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชการที่ 9 คือการดำรงชีวิตอย่างพอประมาณ ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่ามีเหตุผล เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีความสุข
ค่านิยมหลักข้อ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง คือ
การปฏิบัติตน เสียสละให้ความร่วมมือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและช่วยดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
8. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน มีความจำเป็นต้องให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น บริการ
ยานพาหนะของหน่วยงานราชการในการเดินทางไปราชการและบริการด้านสถานที่ (สนามกีฬา )ให้กับชุมชน
ดังนั้นการบริการเพื่อปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนจึงมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
งานพัสดุฯ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านบริการในการปฏิบัติงานกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
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9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นใช้อย่างเพียงพอ
2. เพื่อให้บริการยานพาหนะในการปฏิบัติงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
3. เพื่อปรับปรุงบริเวณสนามหญ้าให้สวยงามเหมาะสมพร้อมให้บริการกับชุมชน
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมของบุคลากรในโรงเรียนและ
นักเรียนทุกคน
2. ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้ยานพาหนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดปี
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ยานพาหนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาสวยงามเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุมวางแผน/เขียนโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ
2. ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นและให้บริการยานพาหนะตามแผน
3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
12.1 ร้อยละ 96 ของบุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการยานพาหนะ
12.2 ร้อยละ 96 ของบุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม. 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 วางแผนการปฏิบัติงาน
1.2 เขียนโครงการ
1.3 จัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดำเนินการตามแผน (DO)
2.1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดย
การประสานงานกับสถานีบริการ
น้ำมัน บริษัท พงศ์วราปิโตรเลียม
จำกัด
2.2 ให้บริการยานพาหนะ
2.3 ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงใน
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน
3. ขัน้ ติดตามประเมินผล
(Chect)
3.1 สรุปบันทึกการใช้บริการ
และค่าใช้จ่ายยานพาหนะแต่ละ
เดือน
3.2 จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายค่า
น้ำมันเชื้อเพลิง
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 รายงานผลการดำเนินงาน
14. งบประมาณ จำนวน 50,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาว
วรลักษณ์
จันทร์
ประยูร
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16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม

รายการใช้งบประมาณ

1. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น
เพื่อให้บริ การยานพาหนะ
2. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น
ในเพื่อปรับปรุ งสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา

งบประมาณ
40,000

17. ระดับความสำเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

- น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น - บันทึกการให้บริการ
เพียงพอต่อการให้บริการยานพาหนะ ยานพาหนะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
- บันทึกการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน
โรงเรียน
เชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบบันทึกการ
ให้บริการยานพาหนะ
- แบบบันทึกการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานพัสดุฯ โรงเรียนธงชัยวิทยา
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงบประมาณ , ผู้ประกอบการ
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมียานพาหนะและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนพร้อมที่จะให้บริการในการติดต่อราชการ ประชุม/
อบรม / งานและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววรลักษณ์ จันทร์ประยูร )
ตำแหน่ง ครู คศ. 3

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโค

(นางยุพา แดงฉ่ำ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ

(ลงชื่อ)
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. แผนงาน
2. โครงการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ
ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ

3. ลักษณะโครงการ

ต่อเนื่อง

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนประชารัฐ ภายใต้ภาคีเครือข่าย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
หลักการมีเหตุผล
1. ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดคุ้มค่า
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. รู้จักวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับบุคลากรและเลือกใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสม
เงื่อนไขความรู้
1 มีความรู้และทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เงื่อนไขคุณธรรม
1. มีความเป็นกัลยาณมิตร
2. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
3. เสียสละ มีวินัยในตนเอง
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
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2. ด้านสังคม
- มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- รู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
4. ด้านวัฒนธรรม
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- เห็นคุณค่าและตระหนักถึงการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ค่านิยมหลักข้อ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชการที่ 9 คือการดำรงชีวิตอย่างพอประมาณ ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่ามีเหตุผล เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีความสุข
ค่านิยมหลักข้อ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
คือการปฏิบัติตน เสียสละให้ความร่วมมือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและช่วยดูแลรักษาสิ่งของ
เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
8. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยการปฏิ บ ั ต ิ ง านของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ด้ า นการบริ ห ารงานของกลุ ่ ม / งาน / สาระ
การเรี ย นรู ้ มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งใช้ ว ั ส ดุ อ ุ ป กรณ์ ครุ ภ ั ณ ฑ์ และยานพาหนะในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ดั ง นั ้ น จึ ง มี
ความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมตามอายุของการใช้งาน หรือเมื่อมีข้อชำรุดบกพร่อง เพื่อให้วัสดุ
ครุภัณฑ์และยานพาหนะมีสภาพพร้อมใช้งาน จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของ
โรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
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9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
2. เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องวัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ
3. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการจัดทำเอกสารของกลุ่มงานต่าง ๆ
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการกิจกรรมของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนทุกคน
2. จัดซ่อมบำรุงและให้บริการวัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะตลอดปี
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร
2. มียานพาหนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุมวางแผน/เขียนโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ
2. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะตามแผน
3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
12.1 ร้อยละ 90 ของบุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อให้บริการวัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ
12.2 ร้อยละ 90 ของบุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในการใช้บริการ
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม. 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
1.2 เขียนโครงการ
1.3 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดำเนินการตามแผน (DO)
2.1 จัดซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์
และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน
2.2 ให้บริการด้านวัสดุ ครุภัณฑ์
และยานพาหนะ
3. ขัน้ ติดตามประเมินผล
(Chect)
3.1 จัดทำบัญชีการซ่อมวัสดุ
ครุภัณฑ์และยานพาหนะ
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 รายงานผลการดำเนินงาน

14. งบประมาณ

จำนวน 60,000 บาท

นางสาว
วรลักษณ์
จันทร์
ประยูร
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15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม

รายการใช้งบประมาณ

1. จัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์และยานพาหนะ

- ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ

งบประมาณ
60,000

2 .ให้บริการวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ - พ.ร.บ.รถยนต์ที่ใช้สำหรับราชการ
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

1. วัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ
เพียงพอและ
พร้อมต่อการให้บริการ

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- บันทึกการซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์และยานพาหนะ

- แบบบันทึกการซ่อมแซม
วัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานพัสดุฯ โรงเรียนธงชัยวิทยา

19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารงบประมาณ , ผู้ประกอบการ

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะมีสภาพดีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน สนองต่อความต้องการของ
บุคลากร
(ลงชื่อ)
ผูเ้ สนอโครงการ
(ลงชื่อ)
ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
( นางสาววรลักษณ์ จันทร์ประยูร
(นางยุพา แดงฉ่า)
ตาแหน่ง ครู คศ. 3
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนและงบประมาณ
(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนธงชัยวิทยา
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1. ชื่ อแผนงาน
2. ชื่อโครงการ

กลุ่มบริ หารงบประมาณ
โครงการบริหารค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

3. ลักษณะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนประชารัฐ ภายใต้ภาคีเครือข่าย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. บุคลากรและนักเรียนรู้จักใช้ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และค่าอากรแสตมป์
(ไปรษณีย์) ได้อย่างพอประมาณ
2. บุคลากรและนักเรียนรู้จักประหยัดการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต
หลักการมีเหตุผล
1. บุคลากรและนักเรียนรู้จักคุณค่าของไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และค่าอากร
แสตมป์ (ไปรษณีย์)
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. บุคลากรและนักเรียนรู้จักใช้ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และค่าอากรแสตมป์
(ไปรษณีย์) อย่างประหยัดและคุ้มค่า
2. มีงบประมาณค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และค่าอากรแสตมป์
(ไปรษณีย์) ใช้อย่างเพียงพอในปีงบประมาณ
เงื่อนไขความรู้
1. รู้คุณค่าของไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และค่าอากรแสตมป์ (ไปรษณีย์)
ใช้อย่างรู้เท่าทันเป็นประโยชน์
2. รู้จักวิธีใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ อย่างประหยัดและคุ้มค่า
เงื่อนไขคุณธรรม
1. อยู่อย่างพอเพียง
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
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ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และค่าอากรแสตมป์
(ไปรษณีย์) อย่างประหยัดและคุ้มค่า
2. ด้านสังคม
- มีการวางแผนการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และค่าอากรแสตมป์ (ไปรษณีย์)
- รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
- มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
- รู้จักใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด
4. ด้านวัฒนธรรม
- เห็นคุณค่าของไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์
- ดำรงตนให้สอดคล้องกับวิถีในชุมชน
7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
ข้อที่ 9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อที่ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ข้อที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
8. หลักการและเหตุผล
ด้วยการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา ด้านการบริหารงานของกลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และอากรแสตมป์ ในการดำเนินงานหรือกิจกร รมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารงานด้านต่างๆ ในโรงเรียน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานการเงิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้บริการเป็นไปอย่างเหมาะสมและประหยัด จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
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9. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และค่าอากรแสตมป์
(ไปรษณีย์) ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและชุมชน
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
มีบริการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และค่าอากรแสตมป์
(ไปรษณีย์) จำนวน 12 เดือน
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. สามารถให้บริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และค่าอากร
แสตมป์ (ไปรษณีย์) ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด
2. ครูมีวัสดุ อุปกรณ์พร้อมใช้งาน ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
3. ครูและนักเรียนร่วมกันประหยัดไฟฟ้า น้ำประปา และค่าโทรศัพท์เพิ่มมากขึ้น
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ขั้นเตรียมการจัดทำและขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินการ
- ชำระค่าบริการสาธารณูปโภค
- เปลี่ยนน้ำยาหม้อแปลงไฟฟ้า
- รณรงค์การประหยัดไฟฟ้าและประปาภายในโรงเรียน
- ครูประจำชั้นติดตามการเปิด ปิดไฟฟ้าและพัดลมในห้องเรียนเมื่อมีการใช้งาน
4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ร้อยละ 100 ให้บริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และค่าอากร
แสตมป์ (ไปรษณีย์) ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด
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2. ร้อยละ 100 ครูมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้งาน ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
3. ร้อยละ 100 ครูและนักเรียนร่วมกันประหยัดไฟฟ้า น้ำประปาและค่าโทรศัพท์เพิ่มมากขึ้น
4. ร้อยละ 100 ครูและนักเรียน มีความพึงพอใจที่ได้รับบริการ
13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม. 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ขั้นเตรียมการจัดทำ
และขออนุมัติโครงการ
1.2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน
2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)
2.1 ชำระค่า
สาธารณูปโภค
2.2 รณรงค์การประหยัด
ไฟฟ้า น้ำประปา
2.3 เปลี่ยนน้ำยา
หม้อแปลงไฟฟ้า
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)
3.1 ติดตามผลการ
ดำเนินงาน
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินและ
รายงานผลการดำเนินงาน
14. งบประมาณ

จำนวน 309,600 บาท

นางสาว
ปิยวรรณ
พวกพล
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15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
รายการใช้งบประมาณ
1. ให้บริการสาธารณูปโภค
1. ค่าบริการไฟฟ้า
- ค่าไฟฟ้า
2. ค่าบริการโทรศัพท์
- ค่าบริการโทรศัพท์
3. ค่าอากรแสตมป์ (ไปรษณีย์)
- ค่าอากรแสตมป์ (ไปรษณีย์)
2. รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า โทรศัพท์ และใช้
อย่างคุ้มค่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รวม

งบประมาณ
300,000
3,600
6,000

309,600

17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

1. ผลการดำเนินงานต่างๆ

สอบถาม/สังเกต

แบบสอบถาม/แบบสังเกต

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สอบถาม/สังเกต

แบบสอบถาม/แบบสังเกต

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานการเงิน โรงเรียนธงชัยวิทยา
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงบประมาณ
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถให้บริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตและค่าอากรแสตมป์
(ไปรษณีย์) ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
2. ครูมีวัสดุ อุปกรณ์พร้อมใช้งาน ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
3. ครูและนักเรียนร่วมกันประหยัดไฟฟ้าและน้ำประปามากขึ้น
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(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวปิยวรรณ พวกพล)
(นางยุพา แดงฉ่ำ)
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารงานทั่วไป
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. แผนงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

2. โครงการ

งานดูแลระเบียบวินัย

3. ลักษณะโครงการ

ต่อเนื่อง

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดี เอื้ออาทร ประนีประนอม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูล
สามัคคีสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน
หลักการมีเหตุผล
นักเรียนปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด เลิก ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นเครื่องหมายทำลายตนเอง
ทำลายผู้อื่น พยายามเพิ่มพูนรักษาความดีที่มีอยู่ให้งอกงามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
นักเรียนมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน และแบ่งปัน
เงื่อนไขความรู้
พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนในด้านระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
เงื่อนไขคุณธรรม
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และสามัคคี
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียน
2. ด้านสังคม
- นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- รู้จักใช้ชีวิตโดยนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูล
4. ด้านวัฒนธรรม
- มีความรอบรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่อยู่ใกล้ตัวและในระดับประเทศ
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อที่ 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม
ตัวชี้วัด 5.1 ปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมไทยด้วยความภาคภูมิใจ
5.2 เข้าร่วมกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ
5.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย
5.4 สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนคงอยู่ตลอดไป
ข้อที่ 8. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
ตัวชี้วัด 8.1 มีระเบียบวินัย
8.2 เคารพกฎหมาย
8.3 เคารพผู้ใหญ่
8. หลักการและเหตุผล
ในสภาพปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างต่อเนื่ อง
ตลอดจนการมีค่านิยมที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุหรือแนวความคิดที่หาจุดที่สิ้นสุดไม่ได้เพราะเยาวชนถือ
เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากได้รับการส่งเสริมที่ไม่ถูกทางก็ย่อมทำให้อนาคตไปในทางที่ผิด
อีกด้วยดังนั้นระเบียบวินัยจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้น กับนักเรียน ให้ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี มีระเบียบวินัย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดและสามารถเรียนรู้อยู่ในโรงเรียน สังคมได้อย่าง
มีความสุข
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
3. เพื่อส่งเสริม/พัฒนาให้นักเรียนมีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
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10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
10.1.1นักเรียนโรงเรียนธงชัยวิทยามีความประพฤติดีมีระเบียบวินัยร้อยละ 90 ขึ้นไป
10.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
10.2.1นักเรียนโรงเรียนธงชัยวิทยามีความประพฤติดีมีระเบียบวินัย
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
- ตรวจเครื่องแต่งกาย ระเบียบต่างเป็นประจำทุกเดือน
- การควบคุมดูแลเอาใจใส่นักเรียน
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1 . นักเรียนร้อยละ 55 มีผลการเรียนอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป
2 . นักเรียนร้อยละ 96 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมงานระเบียบวินัย
3 . นักเรียนร้อยละ 96 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย
4 . นักเรียนร้อยละ 96 เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม. 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)
1.1 ประชุมวางแผนดำเนินการ
จัดกิจกรรม
1.2 เขียนโครงการเพื่อเสนอ
อนุมัติ
2. ขั้นดำเนินการตามแผน (Do)
2.1 เสนอโครงการและขออนุมัติ
โครงการ
2.2 ประสานผู้เกี่ยวข้อง
2.3 ดำเนินกิจกรรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
(Check)
3.1 ติดตามการร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน
3.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 รายงานการจัดกิจกรรม
4.2 สรุปและรายงานผล
14. งบประมาณ

จำนวน 5,000 บาท

นายชัยชนะ
โอ่เอี่ยม
นายธนวัชร
สิทธิชาติ
บูรณะ
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15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว

 เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม

รายการใช้งบประมาณ

1.จัดทำป้ายอิงเจ๊ทเกี่ยวกับข้อบังคับระเบียบ
วินัยของโรงเรียนธงชัยวิทยา

งบประมาณ

- จัดทำเอกสารข้อมูล ป้าย อื่น ๆ

2.จัดทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมที่ - เอกสาร ต่าง ๆ ในการทำกิจกรรม
ไม่เหมาะสมหรือที่ถูกคาดโทษไว้แล้ว
รวม

3,000
2,000
5,000

17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
- สำรวจ/สอบถามความพึง
และนักเรียนมีระเบียบต่อตนเองและสังคม พอใจ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
- การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถาม

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนธงชัยวิทยา งานดูแลระเบียบวินัย

19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนธงชัยวิทยา ผู้ปกครองในชุมชนเขต ต.ธงชัย อ.บางสะพาน

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนและชุมชนมีการให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
3. นักเรียนโรงเรียนธงชัยวิทยามีความประพฤติดีมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน
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(ลงชื่อ)..........................................ผู้เสนอโครงการ
(นายชัยชนะ โอ่เอี่ยม)
ตำแหน่ง หัวหน้างานดูแลระเบียบวินัย

(ลงชื่อ).......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางยุพา แดงฉ่ำ)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

2. ชื่อโครงการ
โรงเรียนสีขาว
3. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
- นักเรียนประพฤติตนเหมาะสมกับวัย ปฏิบัติตนถูกต้องครรลองครองธรรม
หลักการมีเหตุผล
- นักเรียนจะต้องมีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมเพื่อสามารถดำรงชีวิตสังคมได้อย่างมีความสุข
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
- นักเรียนปลอดภัยจากปัญหา การติดสารเสพติด สิ่งยั่วยุ ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อนักเรียน เยาวชนประพฤติ
ตนเหมาะสมกับวัยในทางกามารมณ์ ไม่หมกมุ่นในอบายมุข
เงื่อนไขความรู้
- นักเรียนมีความรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆของสังคมโลก
- นักเรียนมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต
เงื่อนไขคุณธรรม
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
นักเรียนมีคุณธรรมเป็นกำลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
2. ด้านวัฒนธรรม
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
3. ด้านสังคม
ความสำคัญของสถาบันครอบครัวพื้นบานของสังคม
4. สิ่งแวดล้อม
นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ เติบโตอย่างมั่นคง
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อที่ 8 รักษาวินัย กฎหมายไทย
ข้อที่ 11 ต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ
ข้อที่ 12 คิดอะไรให้เป็นส่วนรวม
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8. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานจัดทำโครงการโรงเรียนสีขาวเพื่อ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันของสังคม ศูนย์กลางการศึกษาพัฒนาให้ปลอดภัยจากปัญหา
การติดสารเสพติด สิ่งยั่วยุ ที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อนักเรียน เยาวชน ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวัยในทาง
กามารมณ์ การพนัน การทะเลาะวิวาทโดยการดำเนินการจะต้องอาศัยความร่วมมือจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง
ครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาเยาวชนให้พ้นภัย
เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติต่อไป
9.วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนสี
ขาวปลอดสารเสพติด สื่อลามก การพนัน ปัญหาชู้สาวและการทะเลาะวิวาท
2. เพื่อร่วมกันสร้างแนวการดำเนินงาน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสู้โครงการโรงเรียนสีขาว ให้นักเรียนมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม โดยเน้นทักษะชีวิต และการดำเนินงานในรูปแบบโครงการดำเนินชีวิตปลอดภัยในโรงเรียน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพ
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าเหมายเชิงประมาณ
1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีทักษะชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต ร้อยละ 95
2. ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ร้อยละ 95
3. ผู้เรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ รวมทั้งปัญหาทางเพศ ร้อยละ 95
4. ส่งเสริมให้ผ ู้เรีย นมีความมั่น ใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผ ู้อื่น ร่าเริงแจ่มใส
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น และชอบมาโรงเรียน ร้อยละ 95
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
2. ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมกันดำเนินงาน ป้องกัน และแก้ปัญหาสู่โครงเรียนสีขาวส่งให้นักเรียน
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ขั้นเตรียมการจัดทำและขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงาน
- ส่งเสริมการเล่นดนตรี คนละ 1 ประเภท
- ส่งเสริมการเล่นกีฬา คนละ 1 ประเภท
- จัดกิจกรรมชุมนุมต่างๆให้นักเรียน
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- สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพ ตลอดปีการศึกษา
- จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
- จัดกิจกรรมส่งเสริม/รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด
4. ติดตามผลการดำเนินงาน
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. นักเรียนร้อยละ 52 มีผลการเรียนอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป
2. นักเรียนร้อยละ 96 เข้าร่วมกิจกรรม
3. นักเรียนร้อยละ 96 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
4. นักเรียนร้อยละ 96 มีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยาเสพติด
13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)
1.1 ประชุมวางแผนดำเนินการ
จัดกิจกรรม
1.2 เขียนโครงการเพื่อเสนอ
อนุมัติ
2. ขั้นดำเนินการตามแผน (Do)
2.1 เสนอโครงการและขออนุมัติ
2.2 ประสานผู้เกี่ยวข้อง
2.3 ดำเนินกิจกรรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
(Check)
3.1 ติดตามการร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน
3.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 รายงานการจัดกิจกรรม
4.2 สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม. 2565 – กันยายน 2566)
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. ผู้รับผิดชอบ
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.

นายธนวัชร
สิทธิชาติ
บูรณะ
นายชัยชนะ
โอ่เอี่ยม
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14. งบประมาณ จำนวน 3,500 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
 เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 2566
กิจกรรม
รายการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
1. ส่งเสริมการเล่นดนตรี คนล่ะ 1 ประเภท
2. ส่งเสริมการเล่นกีฬา คนล่ะ 1 ประเภท
3. จัดกิจกรรมชุมนุมต่างๆให้นักเรียน
4. ตรวจสอบสารเสพติดนักเรียน ภาคเรียน
ล่ะ 1 ครั้ง
5. จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จัด
- ค่าดำเนินการ
2,000
กิจกรรมส่งเสริม/รณรงค์ให้ความรู้เรื่องยา
- จัดทำป้าย/วัสดุอื่น ๆ
เสพติด
- ค่าดำเนินการ
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่อง
- จัดทำป้าย/วัสดุอื่นๆ
1,500
ยาเสพติดให้กับนักเรียน
รวม
3,500
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
1. ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน
- สอบถาม/สัมภาษณ์
มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
โรงเรียนไปสู่โรงเรียนสีขาว
ปลอดสารเสดติด สื่อลามก การพนัน
ปัญหาชู้สาวและการทะเลาะวิวาท
2. นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
- สังเกต
3. นักเรียน มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งด้าน - สังเกต/สอบถาม
ร่างกายจิตใจและสติปัญญาให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- งานกิจการนักเรียน
- คุณครูที่ปรึกษาทุกท่าน

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถาม /แบบสัมภาษณ์

- แบบสังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม
- แบบสังเกต/แบบสอบถาม
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19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานปกครอง
- งานกิจการนักเรียน
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โรงเรียนปลอดสารเสพติด สื่อ
ลามก การพนัน ปัญหาชู้สาวและการทะเลาะวิวาท ผู้ปกครอง และชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันพัฒนา
โรงเรียนไปสู่เป้าหมาย คือ โรงเรียนสีขาว
(ลงชื่อ).................... .................... ผู้เสนอโครงการ
(นายธนวัชร สิทธิชาติบูรณะ)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)................................ ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางยุพา แดงฉ่ำ)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
2. ชื่อโครงการ สภานักเรียนโรงเรียนธงชัยวิทยา
3. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู บุคลาการทาง
การศึกษาและผู้เรียน
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. กำหนดหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. จัดกิจกรรมปลูกศรัทธา สร้างเสริมปัญญา พัฒนาคุณธรรม
หลักการมีเหตุผล
1. นักเรียนมีศรัทธา และเข้าใจที่ถูกต้องในหลักประชาธิปไตย
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนได้ตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนบอก อธิบายความหมายและความเป็นมาของกิจกรรมที่เข้าร่วม
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. การเห็นคุณค่าและความสำคัญมีความภาคภูมิใจ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงาม สำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย
2. วางแผนการใช้เวลาในแต่ละกิจกรรมให้รอบคอบเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง
ระหว่างการจัดกิจกรรม
3. ใช้แหล่งเรียนรู้ได้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าอีกทั้งมีอุปกรณ์และข้อมูลพร้อมในการดำเนินงาน
เงื่อนไขความรู้
1. ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม
2. เนื้อหาสาระตามกิจกรรม
3. ทักษะการแก้ปัญหา
4. ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
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เงื่อนไขคุณธรรม
1. สำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย
2. ความสามัคคี มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ เสียสละ มีจิตสาธารณะ
3. ปลูกฝังความมีจิตสำนึกที่ดี เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม
4. รู้บาป บุญ คุณโทษ ประโยชน์ ไม่เป็นประโยชน์
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
1. รู้และเข้าใจการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่า เหมาะสม
2. ด้านสังคม
1. กระบวนการทำงานเป็นทีม เป็นกลุ่ม
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
1. มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
3. เห็นคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม
4. ด้านวัฒนธรรม
1. ปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมไทยด้วยความภาคภูมิใจ
2. เข้าร่วมกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ
3. เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน
4. สำนึกและภูมิใจความเป็นไทย
7. วิเคราะห์กจิ กรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
ข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม
ข้อที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
ข้อที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
8. หลักการและเหตุผล
สภานักเรียนเป็นองค์กรหนึ่งของเยาวชนนักเรียนในสถานศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยการเป็นผู้นำนักเรียนร่วมพัฒนาเยาวชนนั กเรียนในโรงเรียนให้มีระเบียบวินัยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของเยาวชนไทยและนักเรียนในยุคปัจจุบันประเทศ
ไทย ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดตั้งสภานักเรียนในแต่ละโรงเรียน จะแยกจากคณะกรรมการนักเรียน โดย
การจำลองเสมือนระบบนิติบัญญัติ และระบบบริหาร ของระบอบประชาธิปไตย โดยให้สภานักเรียนเปรียบเสมือน
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ฝ่ายนิติบัญญัติ และ คณะกรรมการนักเรียน เสมือนเป็นฝ่ายบริหาร ซึ่งในบางโรงเรียนนั้น ยังใช้ระบบคณะกรรมการ
นักเรียนอย่างเดียวอยู่ และมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วย ประธานสภา
เด็กและเยาวชนของทุกจังหวัด ตามมาตราที่ 32 ใน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.
2550สภานักเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ที่ช่วยปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย ให้กับนักเรียน
เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย การ
ดำเนินงานสภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีสำหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ รู้จักการเป็นผู้ให้
ผู้รับ ผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ช่วยแบ่งเบาภาระของครูได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งส่งเสริม การเรียน
การสอนตามหลักสูตรปัจจุบันที่มุ่งเน้นความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวาเห็น
ความสำคัญของระบบสภานักเรียน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสภานักเรียนขึ้น
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้สภานักเรียนมีการทำงานอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะและเข้าใจในระบบประชาธิปไตย
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสภานักเรียนให้เป็นผู้นำในการทำงานเพื่อส่วนรวม
4. เพื่อเสริมสร้างสภานักเรียน กรรมการนักเรียนให้มีความเข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกใน
สิ่งที่ดี
5. เพื่อส่งเสริมให้สภานักเรียนมีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนเห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. คณะกรรมการสภานักเรียนร้อยละ 80 มีความเป็นผู้นำในการทำงานเพื่อส่วนรวม
2. คณะกรรมการสภานักเรียนร้อยละ 80 มีการทำงานอย่างเป็นระบบ
3. คณะกรรมการสภานักเรียนร้อยละ 80 มีความเข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าทำกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี
4. คณะกรรมการสภานักเรียนร้อยละ 90 มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
5. คณะกรรมการสภานักเรียนร้อยละ 90 มีจิตสาธารณะและเข้าใจในระบบประชาธิปไตย
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย เติบโตด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง
2. ปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมด้วยความภาคภูมิใจ
3. สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนคงอยู่ต่อไป
4. มีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคง
5. ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
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11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุมวางแผน/เขียนโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ
2. ครูผู้รับผิดชอบร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาข้อตกลงในการดำเนินการจัดรูปแบบของกิจกรรม
3. กำหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรมและเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่าย
4. ครูผู้รับผิดชอบจัดทำคำสั่งและดำเนินการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามกิจกรรมที่จัดขึ้น
6. สรุปผลดำเนินโครงการ
7. ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
8. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ร้อยละ 95 ของนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมรับน้อง
2. ร้อยละ 95 ของนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรี ยน
3. ร้อยละ 95 ของนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมหน้าเสาธง
4. ร้อยละ 95 ของนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมเสี ยงใสวัยทีน
5. ร้อยละ 95 ของนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน (ตุลาคม. 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

1. ขั้นวางแผน (Plan)
- ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดผู้ผิดชอบกิจกรรม
- วางแผนดำเนินกิจกรรม
- เสนออนุมัติโครงการ
2. ขั้นตอนการดำเนินงาน (Do)
2.1 จัดกิจกรรมตามเป้าหมายที่
กำหนด
- กิจกรรมรับน้อง
- กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมเสียงใสวัยทีน
โดยนำเสนอเพลงและกิจกรรม
ต่างๆในแต่ละวันดังนี้
วันจันทร์ ข่าวสารและสาระ
น่ารู้
วันอังคาร ภาษาไทยวันละคำ
วันพุธ แนะนำหนังสือน่าอ่าน
วันพฤหัสบดี รอบรู้เรื่อง
สุขภาพ
วันศุกร์ สาระน่ารู้สู่อาเซียน/
Spelling on Friday
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
3. ตรวจสอบ (Check)
3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม

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

ผู้รับผิดชอบ
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ระยะเวลาดำเนินงาน (ตุลาคม. 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

ผู้รับผิดชอบ

3.2 รายงานกิจกรรม รวบรวม
ข้อมูล
3.3 วิเคราะห์ข้อมูล
4. ปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผล สรุปรายงานผล
14. งบประมาณ

จำนวน 1,000 บาท

15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว

 เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
1. ทุกกิจกรรมในเป้าหมายที่กำหนด

รายการใช้งบประมาณ
ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่าย

17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
1. นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย - การสังเกตพฤติกรรม
เติบโตด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง
- การประเมิน
2. ปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมด้วย
- สอบถาม
ความภาคภูมิใจ
3. สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน
คงอยู่ต่อไป
4. ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม
18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- บริหารงานทั่วไป
- งานสภานักเรียน
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-กลุ่มบริหารงานวิชาการ

งบประมาณ
1,000

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- การสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม
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20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ด้านการเรียนการสอนบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นายมนต์ทพร วันทมาตย์)
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางยุพา แดงฉ่ำ)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)
ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสมชาย ประสงค์ดี )
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. แผนงาน
2. ชื่อโครงการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ส่งเสริมสุขภาพด้านอนามัยโรงเรียน

3. ลักษะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับการ
ส่งเสริมด้านอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
- การใช้ยาพอประมาณและเหมาะสม
หลักการมีเหตุผล
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างรอบคอบ
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
- บุคลากรได้รับการดูแลรักษาและปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง
เงื่อนไขความรู้
- มีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาล
เงื่อนไขคุณธรรม
- มุ่งมั่นในการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความพอเพียงในการใช้ยา
2. ด้านสังคม
- มีการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีสุขภาพที่แข็งแรง
4. ด้านวัฒนธรรม
- นำความรู้การปฐมพยาบาลไปใช้ในชีวิตประจำวัน
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
- ข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
- ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
- ข้อ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างๆ หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
- ข้อ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
8. หลักการและเหตุผล
ในสภาวะปัจจุบัน การเกิดโรคภัยไข้เจ็บ หรือการเจ็บป่วยเกิดขั้นในทุกวัย ทั้งนักเรียน ครูอาจารย์และ
บุคลากรโรงเรียน การรักษาพยาบาลหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจึงมี ความจำเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อส่งเสริมให้ทุก
คนมีสุขภาพอนามัยที่ถูกสุขลักษณะ โรงเรียนจึงต้องจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์รวมทั้งห้องในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ในเบื้องต้นอย่างครบถ้วน เพื่อดำเนินการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และได้รับความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ
ตนเอง
2. เพื่อให้ยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องพยาบาลเพียงพอในการปฐมพยาบาลหรือรักษาเบื้องต้น
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง
- จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องพยาบาลตามแผน

236
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพึงพอใจในการรับการรักษาพยาบาล
- มียา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องพยาบาลให้พอเพียงและทันสมัย
- มีสุขอนามัยในการใช้ห้องสุขา
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุมวางแผน / เขียนโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ
2. ดำเนินการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องพยาบาลตามแผน
3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
12. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละ 85 ของยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับการพยาบาล
2. ร้อยละ 100 ของการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน (ตุลาคม. 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

ต
ค

พ
ย

ธ
ค

ม
ค

ก
พ

มี เม พ
ค ย ค

มิ
ย

ก
ค

ส
ค

ก
ย

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
2 ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)
2.1 ตรวจเช็คยาและ
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ห้อง
พยาบาล
2.2 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
อุปกรณ์ห้องพยาบาล
2.3 ปฏิบัติงานพยาบาล
2.4 กิจกรรมส้วมสุขสันต์
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)
3.1 ตรวจสอบการจัดซื้อ
ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์
ห้องพยาบาล
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 ปรับปรุงผลการดำเนิน
กิจกรรม
4.2 สรุปผลและรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม

นางสาวเรวดี
นิลดำ
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14. งบประมาณ จำนวน 5,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา

 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม

รายการใช้งบประมาณ

1. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องพยาบาล

งบประมาณ
5,000

2. ให้บริการรักษาพยาบาล
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

1. นักเรียน บุคลากรเข้ารับการ
รักษาพยาบาล

- บันทึกการใช้บริการ

- แบบบันทึกการใช้บริการ

- ประเมินผล

- แบบประเมินผล

2. เอกสารการรักษาพยาบาล
18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป

19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายของโรงเรียนธงชัยวิทยา

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มียาและอุปกรณ์ในการให้บริการเกี่ยวกับการพยาบาลเบื้องต้นที่เพียงพอในการให้บริการแก่นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนธงชัยวิทยาทุกคน
(ลงชื่อ) ............................ .............ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเรวดี นิลดำ)
ตำแหน่ง ครู คศ.2

(ลงชื่อ)..... ............ ..................เห็นชอบโครงการ
( นางยุพา แดงฉ่ำ)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) …………....... ..............ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสมชาย ประสงค์ดี )
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา

239
1. ชื่อแผนงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
2. ชื่อโครงการ งานโสตทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566
3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 4 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบ ICT ภายในสถานศึกษา
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1 .นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาได้อย่างถูกต้อง
2 .นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
3. เพื่อใช้บริหารการนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานภายนอก
หลักการมีเหตุผล
1 .นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถเข้าใจวิธีการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชิ้น
3. นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานภายนอกสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา
หลักการมีความคุ้มกัน
1. นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาได้อย่างถูกต้อง
2 นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
เงื่อนไขคุณธรรม
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. อยู่อย่างพอเพียง
4. มุ่งมั่นในการทำงาน
5 มีจิตสาธารณะ
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้เข้าใจในการงานงานและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
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2. ด้านสังคม
- รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
- มีวินัยในเรื่องของการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์
- รู้จักการใช้อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- รู้จกการประหยัดพลังงานเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
4. ด้านวัฒนธรรม
- มีความรู้ที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงาน
- รู้จกการประหยัดพลังงานเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
- นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
7.. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
8.. หลักการและเหตุผล
งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนมีความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจะต้องมีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ
แก่การให้บริการกับบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
9. วัตถุประสงค์/ผลผลิต
1. เพื่อให้มีสื่อผสมและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิ์ภาพเพียงพอแก่การให้บริการ
2. เพื่อซ้อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่เกิดการเสื่อมสภาพและชำรุดให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. ครู-นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนชุมชนได้รับบริการการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียน การสอน และการบริหารชุมชนร้อยละ 100
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครู-นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนได้รับการบริการการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียน การสอน และการบริการชุมชนได้ดียิ่งขึ้น
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุมวางแผน/เขียนโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ
2. ครูผู้รับผิดชอบร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาข้อตกลงในการดำเนินการจัดรูปแบบของ กิจกรรม
3. กำหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรมและเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่าย
4. ครูผู้รับผิดชอบจัดทำคำสั่งและดำเนินการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามกิจกรรมที่จัดขึ้น
6. สรุปผลดำเนินโครงการ
7. ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
8. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. ครู-นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนชุมชนได้รับบริการการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียน การสอน และการบริหารชุมชนร้อยละ 100
3. ครู-นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนได้รับการบริการการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอนและการบริการชุมชนได้ร้อยละ 90
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม. 2565–กันยายน 2566)
กิจกรรม

ต. พ ธ. ม. ก. มี เม พ ก. ส. ก.

ผู้รับผิดชอบ

ค. ย. ค. ค. พ ค ย. ค. ค. ค. ย.
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประชุมหารือรวมกับคณะครู
เพื่อหาข้อตกลงและรูปแบบใน
การจัดกิจกรรม
1.2 จัดทำโครงการเพื่อเสนอ
อนุมัติ
1.3 จัดเตรียมเอกสาร สถานที่
และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้
2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)
2.1 ดำเนินการซ่อมแซม
อุปกรณ์ที่ชำรุดทุกชนิด
2.2 จัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศน
ศึกษาชุดใหม่
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)
3.1 ติดตามควบคุมดูแลอุปกรณ์
ที่ได้ซ่อมแซมและติดตั้งใหม่
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
4.2 สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินกิจกรรม

.

คณะครูในกลุ่ม
บริหารทั่วไปทุกคน
ฝ่ายพัสดุและคณะ
ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
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14. งบประมาณ จำนวน 7,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม

รายการใช้งบประมาณ

จัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมบำรุงงาน

งบประมาณ
7,000

อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา

โสตทัศนศึกษา
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

1. นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศน
ศึกษาได้อย่างถูกต้อง

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

- ประเมินพฤติกรรมการใช้งาน - แบบสังเกต , สัมภาษณ์นักเรียน
และดูแลรักษา

2. สามารถให้บริการนักเรียน บุคลากร
และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับสถานศึกษาในทุกรายวิชา

- นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษาและหน่วยงานภายนอก
สามารถขอใช้งานได้ตลอด

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานโสตทัศนศึกษา

19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มบริหารทั่วไป

- แบบบันทึกการใช้งาน

1. นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์โสตศนศึกษาได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
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(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวธรรมรัตน์ โทบุรี)

(นางยุพา แดงฉ่ำ)

ตำแหน่ง ครู คศ. 1

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุม่ บริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)..................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
2. ชื่อโครงการ งานประชาสัมพันธ์และการทำจดหมายข่าว
3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนประชารัฐ ภายใต้ภาคีเครือข่าย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์/เผยแพร่/ยกย่องสถานศึกษา/ครู/นักเรียนที่ทำดี โดยการผลิตและ
บริโภคที่อยู่ในระดับความพอประมาณกับงบประมาณที่ได้รับ
หลักการมีเหตุผล
เอกสารและจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ มีเนื้อหาที่เป็นจริง ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับทราบข้อมูลของ
โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ นำผลการตอบรับไปพัฒนา เพิ่มเติมและแก้ไข อย่างรอบคอบและเผยแพร่ต่อไป
หลักการมีความคุ้มกัน
นำผลการประเมินที่ได้รับจากชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงาน และสถานศึกษา กลับมาพัฒนาและ
ต่อยอดการทำจดหมายข่าวในครั้งต่อไป
เงื่อนไขความรู้
เนื้อหาของเอกสารประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าวมีความสอดคล้องกับความรู้ต่างๆของโรงเรียน
และนักเรียนได้รับความรู้จากการจัดทำอย่างครอบคลุม
เงื่อนไขคุณธรรม
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และนำแบบอย่างที่ดี ในวารสารตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติภารกิจตามกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีเอกสารประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าวที่เหมาะสมและเป็นสื่อสำหรับการเรียนรู้
2. ด้านสังคม
- นักเรียนมีความตระหนักและมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- เข้าใจในภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- ทุกคนควรมีส่วนร่วมในเอกสารประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าวมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
โรงเรียน
4. ด้านวัฒนธรรม
- ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน รับรู้และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยจาก เอกสาร
ประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าวของโรงเรียน
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยม 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติในปัจจุบัน จากการนำเสนอวารสารให้
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับรู้ข่าวสารความสำคัญของกิจกรรมภายในโรงเรียนที่แสดงความเคารพชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2. การนำเสนอข้ อ มู ล ในวารสารที ่ แ สดงถึ ง การทำงานเป็ น กลุ ่ ม ของนั ก เรี ย น คณะครู การมี ค วาม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ในหลักค่านิยมข้อที่ 2 คือ การซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. ข้อมูลที่แสดงถึงการเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่และครู และการดูแลเอาใจใส่ รักเคารพต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง
ครู อาจารย์ ตามหลักค่านิยมฯ ข้อที่ 3 คือ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์
4. การนำเสนอข้อมูลการเห็นคุณค่าที่แสดงถึงการอนุรักษ์ การสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาม
ด้วยความภูมิใจ
8. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดให้
ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด ดังนั้นโรงเรี ยนจึงต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร และการวางแผนการจัดการศึกษาควรต้องมาจากการร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญอย่างหนึ่งที่มีบทบาทในการจัดการศึกษา โรงเรียนจึงต้ องประสาน
ความสัมพันธ์และร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน โรงเรียนธงชัยวิทยา
ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการประชาสัมพันธ์ จึงจัดทำโครงการวารสารโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์สู่
ชุมชนขึ้น
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9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ความบันเทิงและกิจกรรมของโรงเรียน
2. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
3. เพื่อเป็นศูนย์รวมบทความ ความรู้ การประชาสัมพันธ์ของครู นักเรียนและศิษย์เก่า
4. เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา
5. เพื่อให้สถานศึกษาได้รายงานความต้องการและความสำเร็จให้กับชุมชนได้รับทราบ
6. เพื่อให้ชุมชนร่วมมือในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ชุมชน นักเรียน ผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียนอย่างทั่วถึง
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ชุมชน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการทำเอกสารข้อมูล
ประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าว ตลอดจนรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. เข้าร่วมประชุมครูของโรงเรียนเพื่อเสนอจัดทำโครงการ
2. จัดทำโครงการเสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติ
3. จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งของโรงเรียน
4. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
5. ครูผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการจัดทำจดหมายข่าวของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่สู่ Website และ
Webpage รวมทั้งกลุ่ม Line สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
6. ครูผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการส่งข้อมูลข่าวสาร และภาพกิจกรรมของโรงเรียน เข้าสู่ Website และ
Webpage รวมทั้งกลุ่ม Line สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการสื่อสารสร้างความ
เข้าใจอันดีต่อกัน
7. นิเทศติดตาม สรุปผลและรายงานผล
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12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 96 มีความพึงพอใจจากการรับข้อมูลข่าวสาร
2. คนในชุมชนร้อยละ 96 ได้รับข่าวสาร ข้อมูลและผลงานของสถานศึกษา
3. คนในชุมชนร้อยละ 96 มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม. 2565–กันยายน 2566)
กิจกรรม/ขั้นตอน

ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. ก. ส. ก.

ผู้รับผิดชอบ

ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ค. ค. ย.
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)
1.1 วางแผนจัดทำโครงการ
1.2 ประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)
2.1 เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ
2.2 เสนอร่างคำสั่ง
คณะกรรมการดำเนินงาน
2.3 ประชุมคณะกรรมการ
มอบหมายงาน
2.4 ประสานงานกับบุคคล
และหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
2.5 จัดทำเอกสารที่
เกี่ยวข้องการกับการทำ
เอกสารประชาสัมพันธ์และ
จดหมายข่าว
2.6 จัดกิจกรรมงาน
ประชาสัมพันธ์
- เอกสารประชาสัมพันธ์

ครูผู้รับผิดชอบ
คณะครู
โรงเรียนธงชัยวิทยา

249
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม. 2565–กันยายน 2566)
กิจกรรม/ขั้นตอน

ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. ก. ส. ก.

ผู้รับผิดชอบ

ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ค. ค. ย.
ปีการศึกษา 2565
- กิจกรรมเสียงตามสาย
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)
3.1 นิเทศกำกับติดตามการ
ดำเนินงาน
3.2 ประเมินผลการจัด
กิจกรรมและผลที่เกิดขึ้น
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผล
4.2 สรุป รายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ
14. งบประมาณ จำนวน 3,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม

รายการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

1. จัดทำเอกสาร/ป้ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชาสัมพันธ์

- ค่าวัสดุ/ป้ายงานประชาสัมพันธ์

1,500 บาท

2. จัดกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์

- ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมเสียงตามสาย

1,500 บาท

- กิจกรรมเสียงตามสาย

และการทำจดหมายข่าว

- กิจกรรมจดหมายข่าว
รวม

3,000
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17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
2. ร้อยละของจำนวนคนในชุมชนได้รับ
ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษา
3. ร้อยละการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
เสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

- สำรวจ /สอบถามความ - แบบสอบถาม
พึงพอใจ
- แบบสอบถาม
- สอบถามความคิดเห็น
จากชุมชน
- ประชุม / การเข้าร่วม

- แบบสังเกต

กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียน
จัดขึ้น

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนธงชัยวิทยา
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานต่างๆที่อยู่ในเขตตำบลธงชัย และอำเภอบางสะพาน
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนและชุมชนมีการให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนได้
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยวรรณ พวกพล )
ตำแหน่ง ครูคศ.1

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางยุพา แดงฉ่ำ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(ลงชื่อ)..................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

2. ชื่อโครงการ

พัฒนาระบบสารบรรณ

3. ลักษณะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนประชารัฐ ภายใต้ภาคีเครือข่าย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างพอเพียงและเหมาะสม
หลักการมีเหตุผล
1. ทำงานอย่างรอบคอบ
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. ทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
เงื่อนไขความรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบงานสารบรรณอย่างถูกต้อง
เงื่อนไขคุณธรรม
1. มุ่งมั่นในการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความพอเพียงในการใช้อุปกรณ์ในการทำงาน
2. ด้านสังคม
- มีการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกงานทุกฝ่าย
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
4. ด้านวัฒนธรรม
- มีความรู้ที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงาน
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7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อ 2 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตน
2.2 แบ่งปันหรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวมด้วยทรัพย์สินกำลังกาย คำพูดและความคิดโดย
ไม่หวังผลตอบแทน
ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความซื่อสัตย์ หวังดี เผื่อแผ่และแบ่งปัน
6.1 ปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติที่ดีงาม
ข้อ 8 มีระเบียบวินัย
8.1 มีระเบียบวินัย
8. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานสารบรรณเป็นงานหลักที่ดำเนินการจัดการในเรื่องการรับ - การส่งหนังสือราชการของโรงเรียน
เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การศึ ก ษาอยู ่ เ สมอ ซึ ่ ง ในปั จ จุ บ ั น จะลดระบบงานเอกสาร และใช้ ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พิ ่ ม ขึ ้ น เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดังนั้น เพื่อให้งานสารบรรณของโรงเรียน มีการดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร สามารถค้นคว้าเอกสารได้สะดวกรวดเร็วและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามระบบการดำเนินงานสารบรรณ จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารบรรณขึ้น
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดการใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ และวัสดุสำนักงาน
2. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์งานด้านสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถค้นหาหนังสือราชการรวมถึง
*9การจัดเก็บหนังสือได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. เพื่อลดขั้นตอนและการประสานงานด้านสารบรรณ
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- มีวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับงานสารบรรณอย่างพอเพียง
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- จัดเก็บเอกสารงานสารบรรณอย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ สามารถค้นหาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
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11. กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดำเนินการ
2.1 ตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ
2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 ปฏิบัติงานสารบรรณ
3. ขั้นติดตามประเมินผล
3.1 ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และการปฏิบัติงานสารบรรณ
4. ขั้นสรุป รายงานผลการดำเนินการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ งานสารบรรณอย่างเพียงพอ ร้อยละ 80
2. จัดเอกสารงานสารบรรณเป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว ร้อยละ 85
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน (ตุลาคม. 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
2 ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)
2.1 ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์
2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
2.3 ปฏิบัติงานสารบรรณ
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)

นายนพล

3.1 ตรวจสอบการจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ และการ
ปฏิบัติงานสารบรรณ

วัดล้อม

4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ
14. งบประมาณ จำนวน 3,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว

 เงินรายได้สถานศึกษา

 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรีย

255
16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม

การดำเนินการ

1. ลงทะเบียน รับ - ส่ง รายงานการ
ประชุมการจัดส่งหนังสือราชการ
2. จัดเก็บเอกสารตามระบบสารบรรณ
3. สรุป ประเมินโครงการ

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดำเนินการ
2.1 ตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาร
บรรณ
2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 ปฏิบัติงานสารบรรณ
3. ขั้นติดตามประเมินผล
3.1 ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และการ
ปฏิบัติงานสารบรรณ
4. ขั้นสรุป รายงานผลการ
ดำเนินการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
สมุดทะเบียน รับ - ส่ง 6 เล่ม
แฟ้มเอกสาร 24 แฟ้ม
สมุดเบอร์ 2 จำนวน 6 เล่ม
ชั้นวางเอกสาร จำนวน 2 อัน

17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

1. สมุดทะเบียน รับ - ส่ง รายงาน
การประชุม

- บันทึกการใช้บริการ

- แบบบันทึกการใช้บริการ

2. เอกสารการปฏิบัติงานสารบรรณ

- ประเมินผล

- แบบประเมินผล

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายของโรงเรียนธงชัยวิทยา และหน่วยงานภายนอก
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระบบการทำงานสารบรรณเป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ว ในการติดต่อประสานงาน
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(ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)........... ...... ...............................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายณพล วัดล้อม )
( นางยุพา แดงฉ่ำ )
ตำแหน่ง ธุรการ
ตำแหน่ง ผู้ชว่ ยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(ลงชื่อ).......................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสมชาย ประสงค์ดี )
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม
3. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู บุคลาการทาง
การศึกษาและผู้เรียน
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. กำหนดหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. จัดกิจกรรมปลูกศรัทธา สร้างเสริมปัญญา พัฒนาคุณธรรม
4. กิจกรรมเหมาะสม สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี
หลักการมีเหตุผล
1. นักเรียนมีศรัทธา และเข้าใจที่ถูกต้องในพระรัตนตรัย
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนได้ตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนบอก อธิบายความหมายและความเป็นมาของกิจกรรมที่เข้าร่วม
4. เกิดความภาคภูมิใจความเป็นไทยและสำนึกในคุณของแผ่นดินเข้าใจและเลื่อมใสในหลักศาสนาที่ตน
นับถือและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
5. การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีตามพระราชดำรัสของพระบาทสวมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. การเห็นคุณค่าและความสำคัญมีความภาคภูมิใจ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงาม สำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย
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2. วางแผนการใช้เวลาในแต่ละกิจกรรมให้รอบคอบเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่าง
การจัดกิจกรรม
3. ใช้แหล่งเรียนรู้ได้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าอีกทั้งมีอุปกรณ์และข้อมูลพร้อมในการดำเนินงาน
เงื่อนไขความรู้
1. ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม
2. เนื้อหาสาระตามกิจกรรม
3. ทักษะการแก้ปัญหา
4. ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
เงื่อนไขคุณธรรม
1. สำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย
2. ความสามัคคี มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ เสียสละ มีจิตสาธารณะ
3. ปลูกฝังความมีจิตสำนึกที่ดี เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม
4. รู้บาป บุญ คุณโทษ ประโยชน์ ไม่เป็นประโยชน์
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
1. มีศรัทธาและเข้าใจที่ถูกต้องในพระรัตนตรัยและรู้บาป บุญ คุณโทษ
2. มีความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ
3. สวดมนต์และอบรมคุณธรรมพร้อมปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆ
2. ด้านสังคม
1. กระบวนการทำงานเป็นทีม เป็นกลุ่ม
2. กิจกรรมชวนกันเข้าวัดและค่ายคุณธรรม
3. กิจกรรมจิตอาสา/อิ่มบุญ 1 บาท
4. สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในกิจกรรมที่กระทำ
5. มีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงและมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม
1. มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
2. การเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทย ภายใต้การนับถือศาสนา
3. ใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
4. เห็นคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม
5. สำนึกและภูมิใจความเป็นไทย
4. ด้านวัฒนธรรม
1. ปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมไทยด้วยความภาคภูมิใจ
2. เข้าร่วมกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ
3. เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน
4. สำนึกและภูมิใจความเป็นไทย
5. เข้าใจ เลื่อมใสศาสนาที่ตนนับถือ
6. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาได้อย่างเหมาะสม
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
1. กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- วันมาฆบูชา - วันวิสาขบูชา - วันอาสาฬหบูชา
ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
- กิจกรรมศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ
ข้อที่ 3 กตัญญูพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์
- วันพ่อแห่งชาติ - วันแม่แห่งชาติ - วันไหว้ครู
ข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม
- กิจกรรมสอนธรรมมะ /สอบธรรมมะ
ข้อที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
- กิจกรรมต้นไม้พูดได้
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- กิจกรรมศีล 5 เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต
- กิจกรรมอิ่มบุญ 1 บาท/ปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและ
จิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
- ค่ายคุณธรรม -ธรรมสัญจร - วันพระประจำโรงเรียน
- กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์ - กิจกรรมเรียนพุทธศาสนากับวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
- กิจกรรมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
8. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่าง
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆและมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติพึงประสงค์ เหมาะแก่กาลเวลาและบริบท
สังคมไทยดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญสูงสุด กับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เน้นการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
อย่างแท้จริง
เนื่องด้วยโรงเรียนธงชัยวิทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้แนวทางหลักธรรมทางศาสนาเป็น
เครื่องมือชี้นำจิตใจของเยาวชน เพื่อให้ตระหนักรู้จักการให้อภัยและรู้จักคุณค่าของตนเองโดยการดำเนินการ
ปลูกฝังคุณธรรมประจำใจด้วยกระบวนการปลูกฝังด้ วยการทำความดี ทำสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และให้เยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมโครงการนี้จึงได้เกิดขึ้น
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม และปฏิบัติตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามคุณธรรมอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนโรงเรียนธงชัยวิทยาร้อยละ 80 มีคุณลักษณะตามคุณธรรมอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด
2. นักเรียนโรงเรียนธงชัยวิทยาร้อยละ 80 มีค่านิยมที่ดีงามและมีคุณลักษณ์ที่พึ่งประสงค์
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3. นักเรียนโรงเรียนธงชัยวิทยาร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาตามหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือได้
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. เข้าใจเลื่อมใสหลักศาสนาที่ตนนับถือ
2. ปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมด้วยความภาคภูมิใจ
3. สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนคงอยู่ต่อไป
4. ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุมวางแผน/เขียนโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ
2. ครูผู้รับผิดชอบร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาข้อตกลงในการดำเนินการจัดรูปแบบของกิจกรรม
3. กำหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรมและเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่าย
4. ครูผู้รับผิดชอบจัดทำคำสั่งและดำเนินการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามกิจกรรมที่จัดขึ้น
6. สรุปผลดำเนินโครงการ
7. ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
8. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์ ร้อยละ
1. ร้อยละ 95 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์และวันพระประจำเดือน
2. ร้อยละ 95 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต้นไม้พูดได้
3. ร้อยละ 95 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเขตความรับผิดชอบ
4. ร้อยละ 95 ของนักเรียนเข้าร่วมเรียนพุทธศาสนากับวิทยากรท้องถิ่น
5. ร้อยละ 95 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคติธรรมประจำวัน
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน (ตุลาคม. 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

1. ขั้นวางแผน (Plan)

นาย

- ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง

มนต์ทพร

- กำหนดผู้ผิดชอบกิจกรรม

วันทมาตย์

- วางแผนดำเนินกิจกรรม
- เสนออนุมัติโครงการ
2. ขั้นตอนการดำเนินงาน (Do)
2.1 จัดกิจกรรมตามเป้าหมายที่
กำหนด
- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
- กิจกรรมชวนกันเข้าวัด
- สวดมนต์วันศุกร์และวันพระ
ประจำเดือน
- กิจกรรมต้นไม้พูดได้
- ธรรมสัญจร
- เรียนพุทธศาสนากับวิทยากร
ท้องถิ่น
- คติธรรม ประจำวัน
3. ตรวจสอบ (Check)

นาย
มนต์ทพร
วันทมาตย์
นางสาว
สุทธิ์สินี
พลวงค์

นาย

3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม

มนต์ทพร

3.2 รายงานกิจกรรมรวบรวมข้อมูล

วันทมาตย์

3.3 วิเคราะห์ข้อมูล

4. ปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผล สรุปรายงานผล

นาย
มนต์ทพร
วันทมาตย์

14. งบประมาณ

จำนวน 3,000 บาท
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15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว

 เงินรายได้สถานศึกษา

16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
1.ทุกกิจกรรมในเป้าหมายที่กำหนด

 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายการใช้งบประมาณ
ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่าย

งบประมาณ
3,000

17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
1. สำนึกและภูมิใจความเป็นไทย
- การสังเกตุพฤติกรรม
- การสังเกต
2. เข้าใจ เลื่อมใสหลักศาสนาที่ตนนับถือ - การประเมิน
- แบบประเมิน
3. แบ่งปันหรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
- สอบถาม
- แบบสอบถาม
4. เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดอย่างสม่ำเสมอ
5. ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวม
18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- บริหารงานทั่วไป
- กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีสำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย เข้าใจเลื่อมใสศาสนาที่ตนนับถือ แบ่งปันช่ วยเหลือผู้อื่น
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตามลักษณะกิจกรรมที่เข้าร่วม ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นายมนต์ทพร วันทมาตย์)
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางยุพา แดงฉ่ำ)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อนุมัติโครงการ

( นายสมชาย ประสงค์ดี )
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
2. ชื่อโครงการ กิจกรรมโรงเรียน
3. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู บุคลาการทาง
การศึกษาและผู้เรียน
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. กำหนดหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. จัดกิจกรรมปลูกศรัทธา สร้างเสริมปัญญา พัฒนาคุณธรรม
4. กิจกรรมเหมาะสม สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี
หลักหารมีเหตุผล
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนได้ตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนสามารถบอก อธิบายความหมายและความเป็นมาของกิจกรรมที่เข้าร่วม
3. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจความเป็นไทยและสำนึกในคุณของแผ่นดิน เข้าใจและเสื่อมใสในหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. การเห็นคุณค่าและความสำคัญมีความภาคภูมิใจ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
สำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย
2. วางแผนการใช้เวลาในแต่ละกิจกรรมให้รอบคอบเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่าง
การจัดกิจกรรม
3. ใช้แหล่งเรียนรู้ได้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า อีกทั้งมีอุปกรณ์และข้อมูลพร้อมในการดำเนินงาน
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เงื่อนไขความรู้
1. ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม
2. เนื้อหาสาระตามกิจกรรม
3. ทักษะการแก้ปัญหา
4. ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
เงื่อนไขคุณธรรม
1. สำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย
2. ความสามัคคี มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ
3. ปลูกฝังความมีจิตสำนึกที่ดี เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ความเข้าใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- สามารถจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่น ในการนำมาจัดกิจกรรม
2. ด้านสังคม
- กระบวนการทำงานกลุ่ม
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
- เห็นคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม
4. ด้านวัฒนธรรม
- ปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมด้วยความภาคภูมิใจ
- เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน
- สำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย
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- ปฏิบัติตนตามหลักธรรมศาสนาได้อย่างเหมาะสม
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
- กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระหมากษัตริย์
ข้อที่ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อที่ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
ข้อที่ 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
ข้อที่ 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
ข้อที่ 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
8. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ป กครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข
มาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันธำรงรักษาให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต
จึงเป็นหน้าที่สำคัญของโรงเรียนที่จ ะต้องกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันของกษั ตริ ย์
นอกจากนั้นยังมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ จึงได้ยึด หลักธรรมคำ
สอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น
เตือนให้เยาวชนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย โดยแสดงออกในกิจกรรมที่หลากหลาย นอกจากนั้นในวันสำคัญของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรี ยนได้แสดงความสามารถทั้งในด้านการแสดง แสดง
ผลงานทางนิทรรศการและอื่น ๆ ตามความเหมาะสมตลอดปีการศึกษา
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย
2. เพื่อความรักความผูกพันระหว่างคนครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นแบบอย่าง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ครู บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 80 มีความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
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- ผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
- ปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมด้วยความภาคภูมิใจ
- สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนคงอยู่ต่อไป
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุมวางแผน/เขียนโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ
2. ครูผู้รับผิดชอบร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาข้อตกลงในการดำเนินการจัดรูปแบบของกิจกรรม
3. กำหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรมและเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่าย
4. ครูผู้รับผิดชอบจัดทำคำสั่งและดำเนินการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามกิจกรรมที่จัดขึ้น
6. สรุปผลดำเนินโครงการ
7. ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
8. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ร้อยละ 96 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง
2. ร้อยละ 96 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ
3. ร้อยละ 96 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนและปีใหม่นักเรียน
4. ร้อยละ 95 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
5. ร้อยละ 95 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
6. ร้อยละ 95 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา
7. ร้อยละ 95 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
8. ร้อยละ 95 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาต
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

1. ขั้นวางแผน (Plan)
- ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดผู้ผิดชอบกิจกรรม
- วางแผนดำเนินกิจกรรม
- เสนออนุมัติโครงการ
2. ขั้นตอนการดำเนินงาน (Do)
2.1 จัดกิจกรรมตามเป้าหมายที่
กำหนด
- กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- กิจกรรมวันปิยมหาราช
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
ปีใหม่นักเรียน และปีใหม่ครู
- กิจกรรมวันไหว้ครู
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป
นาย
มนต์ทพร
วันทมาตย์
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ระยะเวลาดำเนินงาน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

- กิจกรรมวันเข้าพรรษา
- กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร
- กิจกรรมวันกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่
แห่งชาติ
3. ตรวจสอบ (Check)
3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม
3.2 รายงานกิจกรรม รวบรวม
ข้อมูล
3.3 วิเคราะห์ข้อมูล
4. ปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผล สรุปรายงานผล
14. งบประมาณ

จำนวน 10,000 บาท

15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา

 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม

รายการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

1. ทุกกิจกรรมในเป้าหมายที่กำหนด

ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่าย

10,000

17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

1. ปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรม - การสังเกตพฤติกรรม
ด้วยความภาคภูมิใจ
- การประเมิน
2. เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน - สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
3. แบบสอบถาม

18. หน่วยงานที่รับชอบ
- งานกิจกรรมโรงเรียน
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญ รัก และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นักเรียน
มีความรักความผูกพันระหว่างคนครอบครัวสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นายมนต์ทพร วันทมาตย์)
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางยุพา แดงฉ่ำ)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อนุมัติโครงการ

( นายสมชาย ประสงค์ดี )
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน

กลุ่มบริหาร บริหารงานทั่วไป

2. ชื่อโครงการ

พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

3. ลักษะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนประชารัฐ ภายใต้ภาคีเครือข่าย

5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานและตัวชี้วัดและเนื้อหาสาระฯ ให้เหมาะสมกับเหมาะสมกับบริบท
ของชุมชน เวลา และ วัยของผู้เรียน
2. เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม
หลักการมีเหตุผล
1. ต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
หลักการมีความคุ้มกัน
1. จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้สำรองไว้ในกรณีที่แหล่งเรียนรู้นั้นมีปัญหา
2. ผู้สอนมีความรอบคอบรู้ในเรื่องที่สอนมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายน่าสนใจ เหมาะสมกับ
เนื้อหาและวัยของผู้เรียน
เงื่อนไขความรู้
1. มีทักษะในงานช่าง
2. ทักษะการแก้ปัญหา
เงื่อนไขคุณธรรม
1. ความสามัคคี มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
2. ช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
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ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
1.1 มีความรู้ เรื่องการสืบค้นข้อมูล
1.2 มีความรู้เรื่องจัดนิทรรศการ
2. ด้านสังคม
2.1 รู้กระบวนการกลุ่มและการนำเสนอ
2.2 รู้เรื่องกติกา และมีวินัยในสังคม
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
3.3 เห็นคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคม
3.4 ใช้วสั ดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
4. ด้านวัฒนธรรม
4.1 มีความรู้เรื่องระบบเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ
4.2 ดำรงตนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน
4.3 สืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากร
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
- ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
- รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. หลักการและเหตุผล
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพของคนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาคนทั้งในมิติ
ของจริยธรรมและมิติของความรู้ มุ่งสูง “สังคมที่มีความสุขยั่งยืน” โดยนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติ เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนำสู่การปฏิบัตินั้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
9. วัตถุประสงค์
1. ปลูกฝังให้รู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ
2. ฝึกทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน
3. สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
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10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการจากงานอาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ
80
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีวิธีคิดและพฤติกรรมที่ดีในการรับบริการจากงานอาคาร
สถานที่
2. กิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการความจำเป็นของโรงเรียน คนในชุมชน ความเหมาะสมกับ
ภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม ความคิด ความเชื่อและวิถีชีวิต
3. กิจกรรมมุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน และสามารถขยายผลสู่โรงเรียนได้
11. กิจกรรม/ขั้นตอนในการดำเนินงาน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมหารือกับคณะครูเพื่อหาข้อตกลงและรูปแบบในการดำเนินโครงการ
2. ดำเนินการสำรวจความต้องการของนักเรียน คณะครูและบุคลากร หาปัจจัยที่เห็นเด่นชัดและความ
จำเป็น เร่งด่วนในการแก้ปัญหา
- สำรวจสิ่งที่ชำรุดเสียหาย ทีต่ ้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
- สำรวจความต้องการด้านอาคารสถานที่ของบุคลากรในโรงเรียน
- สำรวจเพื่อหาปัจจัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโรงเรียน
3. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
4. จัดทำโครงสร้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบงาน แต่งตั้งกรรมการบริหารงานสิ่งแวดล้อม
5. จั ด ทำและดำเนิ น การตามแผนการจั ด ทำโครงการระบบการบริ ห ารจั ด การอาคารสถานที ่ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ที่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงานและเอกสารสนับสนุน
6. สรุปผลการดำเนินโครงการ ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
- ตรวจสอบตรวจวัดให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายแผนการดำเนินงานและขั้นตอนปฏิบัติงาน
7. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
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12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธิ์
1. นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการจากงานอาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 96
2. นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนมีวิธีคิดและพฤติกรรมที่ดีในการรับบริการจากงานอาคารสถานที่
ร้อยละ 96
3. กิจ กรรมสอดคล้อ งกับ ความต้ อ งการความจำเป็น ของโรงเรียน คนในชุมชน ความเหมาะสมกั บ
ภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม ความคิด ความเชื่อและวิถีชีวิต ร้อยละ 100
4. กิ จ กรรมมุ ่ งเน้ น ให้เ กิด ความก้ าวหน้ า ไปพร้อ มกั บความสมดุ ล ทางเศรษฐกิ จ สั ง คมสิ ่ง แวดล้อม
ของโรงเรียนและสามารถขยายผลสู่โรงเรียน ร้อยละ 100
5. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ ร้อยละ 96
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม. 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ประชุมชี้แจง
วางแผน
1.2 แต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ขั ้ น ดำเนิ น การตาม
แผน (Do)

นางสาว

2.1 ประสานงานผู ้ ที่
เกี่ยวข้อง

ธรรมรัตน์
โทบุรี

2.2 ดำเนินกิจกรรม
3. ตรวจสอบ (Check)
3.1 นิเทศ กำกับ
ติดตาม
4. ปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผล
4.2 สรุ ป รายงานผล
โครงการ
14. งบประมาณ

จำนวน 57,000 บาท

15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว

 เงินรายได้สถานศึกษา

 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม

รายการใช้งบประมาณ

1. นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนได้รับ - น้ำยาทำความสะอาด
บริการจากงานอาคารสถานที่อย่างมี
- น้ำยาถูพื้น
ประสิทธิภาพ
- อุปกรณ์ไฟฟ้า
2. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมี
- อุปกรณ์ระบบประปา
วิธีคิดและพฤติกรรมที่ดีในการรับบริการ
- อุปกรณ์สำนักงาน/ออฟฟิศ
จากงานอาคารสถานที่
3. กิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการ - วัสดุก่อสร้าง
ความจำเป็นของโรงเรียนคนในชุมชน
ความเหมาะสมกับภูมิประเทศ
สภาพแวดล้อม

งบประมาณ
57,000

- ป้ายไวนิล

ความคิด ความเชื่อและวิถีชีวิต
4.กิจกรรมมุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าไป
พร้อมกับความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคม
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน และสามารถ
ขยายผลสู่โรงเรียน
5. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการรับบริการ
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

1. ผลการดำเนินงานต่าง ๆ

สอบถาม

แบบสอบถาม

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สอบถาม

แบบสอบถาม

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานอาคารสถานที่โรงเรียนธงชัยวิทยา
กลุ่มบริหารงบประมาณ
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20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงมีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ แบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม
(ลงชื่อ) ...............................ผูเ้ สนอโครงการ

(ลงชื่อ). ..................................เห็นชอบโครงการ

(นางสาวธรรมรัตน์ โทบุรี)

( นางยุพา แดงฉ่ำ)

ตำแหน่ง ครู

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(ลงชื่อ).............. ...................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
2. ชื่อโครงการ TO BE NUMBER ONE
3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. นักเรียนกำหนดหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่มได้เหมาะสมกับความสามารถตามศักยภาพของ
แต่ละคน
2. นักเรียนร่วมกิจกรรมได้เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถของแต่ละคน
หลักการมีเหตุผล
1. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีวินัยในการรักษาเวลาเพื่อให้งานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. นักเรียนวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ ให้ทันตามกำหนดเวลา
2. นักเรียนเคารพกฎ กติกา และยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
เงื่อนไขความรู้
1. ทักษะกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม
2. ทักษะการแก้ปัญหา
เงื่อนไขคุณธรรม
1. ความมีวินยั
2. ตรงต่อเวลา
3. ความรับผิดชอบ
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ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้เรื่องการสืบค้นข้อมูล และการจัดนิทรรศการ
- ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างระมัดระวัง คุ้มค่า และประหยัด
- เห็นคุณค่า ความสำคัญของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
2. ด้านสังคม
- รู้กระบวนการทำงานกลุ่ม และการนำเสนอ
- นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
- เห็นคุณค่า และความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด และวิธีการบำบัด
- ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และถูกวิธี
- เห็นคุณค่าของการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
4. ด้านวัฒนธรรม
- มีความรู้เรื่องปัญหายาเสพติดของชุมชน และของประเทศ
- มีความเป็นมิตร และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
ข้อที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
8. หลักการและเหตุผล
ปัญหายาเสพติด เป็น ปัญหาระดับชาติที่รัฐ บาลต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ได้ระบาด
ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม
และความมั่นคงของประเทศชาติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงมีความห่ว งใย
ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพ ติดสูง
จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ หรือเรียกว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยได้รับความร่ว มมือ
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และรวมพลังจากภาครัฐ และเอกชน กระตุ้น และปลูกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้ และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว ทรงมี
พระประสงค์มุ่งเน้นรณรงค์ในกลุ่มวัยรุ่น และเยาวชน โดยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุ มชน
จัดระบบการบำบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ทั้งนี้ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ป้องกันการ
กลับมา เสพซ้ำและสร้างเครือข่ายสมาชิกของชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เกิดค่านิยมของการ “ เป็น
หนึ่ง โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด ” โรงเรียนธงชัยวิทยา ได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดดังกล่าว จึงได้จัดทำ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ขึ้นมาเพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
9. วัตถุประสงค์
1. สร้างกระแสนิยม และปลูกฝังให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติด Just Say No
3. ลดปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาชื่อ TO BE NUMBER ONE
FRIEND CONER จำนวน 1 ศูนย์
2. นำนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติดเข้ารับการบำบัด
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. สรรหาแกนนำนักเรียนต่อต้านยาเสพติด
2 .จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุมเพื่อวางแผนโครงการ
2. ประสานงานกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน ที่ 147 อำเภอบางสะพาน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลธงชัย
3. เขียนโครงการ
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
5. จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
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6. คัดเลือกนักเรียนแกนนำ
7. ให้คำปรึกษาปัญหายาเสพติด
8. ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
9. นำนักเรียนที่มีปัญหายาเสพติดเข้ารับการบำบัด
10. ตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
11. สอบถามนักเรียนแกนนำ
12. ตรวจสอบการบันทึกการให้คำปรึกษา
13. ติดตามการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
14. ติดตาม ตรวจสอบนักเรียนที่เข้ารับการบำบัด
15. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธิ์
1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่เข้าใจศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
2. ร้อยละ 5 ของนักเรียนที่เป็นนักเรียนแกนนำ
3. ร้อยละ 10 ของนักเรียนที่ได้รับคำปรึกษา
4. ร้อยละ 96 ของนักเรียนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ร ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม. 2565 – กันยายน 2569)
กิจกรรม

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

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ประชุมเพื่อวางแผน
โครงการ
1.2 ประสานงาน
1.3 เขียนโครงการ
1.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ย. ค. ค. พ. ค.

ย. ค. ค. ค. ย.
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ร ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม. 2565 – กันยายน 2569)
กิจกรรม

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

ย. ค. ค. พ. ค.

ย. ค. ค. ค. ย.

2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)
2.1 จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO
BE NUMBER ONE
2.2 คัดเลือกนักเรียนแกนนำ
2.3 ให้คำปรึกษาปัญหายา
เสพติด
2.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายา
เสพติด
2.5 นำนักเรียนที่มีปัญหายา
เสพติดเข้ารับการบำบัด
3. ตรวจสอบ (Check)
3.1 ตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์
เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE
3.2 สอบถามนักเรียนแกนนำ
3.3 ตรวจสอบการบันทึกการให้
คำปรึกษา
4. ปรับปรุง (Action)
4.1 ติดตามการให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด
4.2 ติดตาม ตรวจสอบนักเรียน
ที่เข้ารับการบำบัด
4.3 สรุป รายงานผลโครงการ
14. งบประมาณ

จำนวน 500 บาท

นายมนต์ทพร
วันทมาตย์
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15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว

 เงินรายได้สถานศึกษา

 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
1. จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE

รายการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่าย

500

2. คัดเลือกนักเรียนแกนนำ
3. ให้คำปรึกษาปัญหายาเสพติด
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
5. นำนักเรียนที่มีปัญหายาเสพติด
เข้ารับการบำบัด
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

1. ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE - สอบถาม

- แบบสอบถาม

2. นักเรียนแกนนำ

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

3. ให้คำปรึกษา

- สอบถาม / บันทึก

- แบบสอบถาม / แบบบันทึก

4. ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด

- สังเกต / บันทึก

- แบบบันทึกกิจกรรม

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งาน TO BE NUMBER ONE
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์โทษของสารเสพติด
2. รู้จักปฏิเสธสารเสพติด
3. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนอื่น และเห็นคุณค่าของตนเอง
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(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นายมนต์ทพร วันทมาตย์)
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางยุพา แดงฉ่ำ)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อนุมัติโครงการ

( นายสมชาย ประสงค์ดี )
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
2. ชื่อโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับการส่งเสริม
ด้านอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. ใช้วัสดุ อุปกรณ์และสมุนไพรในท้องถิ่นให้ตุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. ใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียน
3. นักเรียนแบ่งหน้าที่การทำงานในกลุ่มได้เหมาะสมกับความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคน
หลักการมีเหตุผล
1. นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. ตระหนัก และเห็นคุณค่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
1. วางแผนการทำงานอย่างรอบคอบให้ทันตามกำหนดเวลา
2. ระมัด ระวังและรอบคอบในการใช้วัสดุอุปกรณ์
3. เคารพกฎ กติกาและยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
เงื่อนไขความรู้
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม
3. ทักษะการแก้ปัญหา
เงื่อนไขคุณธรรม
1. ความสามัคคี
2. ความมีวินัย
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3. ตรงต่อเวลา
4. ความรับผิดชอบ
5. พอประมาณ
6. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในท้องถิ่น
- ใช้วัสดุอุปกรณ์และสมุนไพรอย่างระมัดระวัง คุ้มค่าและประหยัด
- เห็นคุณค่า ความสำคัญของวัสดุอุปกรณ์และสมุนไพรที่ใช้
2. ด้านสังคม
- รู้กฎ กติกาและการมีวินัยในสังคมในการทำงานกลุ่ม
- นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
- เห็นคุณค่า และความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรอบรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในท้องถิ่น
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ และสมุนไพรอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
- ตระหนัก และเห็นคุณค่าของสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ด้านวัฒนธรรม
-. มีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- เห็นคุณค่า และตระหนักถึงการแก้ปัญหาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และ
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
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8. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพนั้น ต้องจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
เต็มศักยภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
ดังนั้น การมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ และเหมาะสมกับผู้เรียน จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ อีกทั้งมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ผู้ เรียนโดยการนำ
สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข่า มาทำลูกประคบสูตรสมุนไพร ทำถุงหอมดับกลิ่นสูตร
สมุนไพร ทำสเปรย์ปรับอากาศ ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเน้นความประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ ได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งปฏิบัติจริง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
พร้อมกันนี้ได้ปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น (ลูกประคบสมุนไพร) เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งจะเกิดผลดี
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและขยายผลสู่ชุมชน
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก และเห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
4. เพื่อปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน ( ลุกประคบสมุนไพร ) ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนครบถ้วน จำนวน 5 รายการ
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 80 %
3. ปรับปรุงหลักสูตร/ท้องถิ่น ช่วงชั้นที่ 3 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2565
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา และดำรงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (เมื่อเทียบกับปี
การศึกษา 2564)
3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโรงเรียน

288
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุมเพื่อวางแผนโครงการ
2. สำรวจรายการวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ตามรายวิชาที่เปิดสอน
3. เขียนโครงการ
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
5. จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
6. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
7. จัดทำสื่อการสอน
8. ใช้หลักสูตรท้องถิ่นประกอบจัดการเรียนรู้
9. รายงานผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
10. จัดทำวิจัยชั้นเรียน
11. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น
2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 85
3. นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ร ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม. 2565 – กันยายน 2566)
ต. พ. ธ. ม. ก มี. เม. พ. ก. ส. ก. ผู้รับผิดชอบ
ค. ย. ค. ค. พ ค. ย. ค. ค. ค. ย.

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 วางแผนการดำเนินงาน
1.2 เขียนโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ
1.3 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)
2.1 จัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
2.2 จัดหาวัสดุเพื่อใช้เข้าร่วม
กิจกรรมทักษะวิชาการ
3. ตรวจสอบ (Check)
3.1 รายงานผลการจัด
การเรียนรู้
3.2 รายงานผลการจัดกิจกรรม
3.3 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ในขณะทำกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกระบวนการกลุ่ม
4. ปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผล
4.2 สรุปรายงานผลโครงการ
14. งบประมาณ

นาง
แพรวพรรณ
ชุมชื่น

จำนวน 5,000 บาท

15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว

 เงินรายได้สถานศึกษา

 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เงินอื่น ๆ
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16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
1. การเรียนการสอน

รายการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

ค่าจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการจัดการเรียนรู้วิชา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีดังนี้

5,000

1. เมนทอล 1 กิโลกรัม ๆ ละ 1.200 บาท
2. การบูร 1 กิโลกรัม ๆ ละ 1.000 บาท
3. พิมเสน 1 กิโลกรัม ๆ ละ 1.600 บาท
4. ไพลผง 1 กิโลกรัม ๆ ละ 600 บาท เท่ากับ 600 บาท
5. ขมิ้นผง 1 กิโลกรัม ๆ ละ 600 บาท เท่ากับ 600 บาท
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

- วัด และประเมินผล

- แบบทดสอบ

2. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ในขณะทำกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กระบวนการกลุ่ม

- สังเกต

- แบบสังเกต

3. นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์

- ประเมินผล

- แบบประเมิน

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนธงชัยวิทยา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเองและเกิดเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากขึ้น
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(ลงชื่อ). ....................................ผู้เสนอโครงการ
( นางแพรวพรรณ ชุ่มชื่น )
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ).... .......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางยุพา แดงฉ่ำ )
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อนุมัติโครงการ

( นายสมชาย ประสงค์ดี )
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน

กลุ่มบริหารทั่วไป

2. ชื่อโครงการ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ลักษณะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนประชารัฐ ภายใต้ภาคีเครือข่าย
5. สองคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนดเหมาะสมกับบริบทของและ
แบ่งหน้าที่การทำงานได้เหมาะสมกับความสามารถและเข้าร่วมกิจกรรมเต็มตามศักยภาพแต่ละท่าน
หลักความมีเหตุผล
คณะกรรมการสถานศึกษามีความรับผิดชอบและได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด
หลักการความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ทุกท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกันวางแผนการทำงาน เคารพกฎกติกาและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
เงื่อนไขความรู้
ระบบการทำงานของสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เงื่อนไขคุณธรรม
ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พอประมาณ ความเสียสละ ตรงต่อเวลาและมีจิตอาสา
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษา
2. ด้านสังคม
- รู้กระบวนการทำงานกลุ่มและการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษา
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานศึกษาที่อยู่ใกล้ตัว
4. ด้านวัฒนธรรม
- มีความรู้เรื่องระบบการศึกษาที่อยู่ใกล้ตัวและในระดับประเทศ
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
ข้อ 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
8. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างมากต่อการบริหารงานของโรงเรียนธงชัย
วิทยา จึงได้จัดทำโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระยะเวลาที่กำหนด
2. เพื่อตอบสนองนโยบายการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
3. เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ 80 มีความเป็นผู้นำในการทำงานเพื่อส่วนรวม
2. คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ 80 เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา
3. คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ 80 มีความเข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าทำกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี
4. คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ 90 มีความเข้าใจต่อการบริหารงานตามบริบทของโรงเรียน
5. คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ 90 มีจิตสาธารณะและเข้าใจในระบบประชาธิปไตย
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้และเข้าใจในการดำเนินงานตามบริบทของโรงเรียน
2. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือต่อการจัดการศึกษาที่เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน
3. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบต่อประเด็นที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา
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11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมตามระยะเวลาที่กำหนด
2. เตรียมความพร้อมสถานที่ประชุมให้บริการอาหารและอาหารว่างตามความเหมาะสม
3. ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ แผนงาน โครงการของโรงเรียน ระดมความคิดแนวทางในการดำเนินงาน
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์ ร้อยละ
1. คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ 96 เข้าร่วมกิจกรรม
2. คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ 96 เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
3. คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ 96 มีความพึงพอใจต่อแผนงาน และโครงการของโรงเรียน
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน (ตุลาคม. 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.2 กำหนดผู้ผิดชอบกิจกรรม
1.3 วางแผนดำเนินกิจกรรม
1.4 เสนออนุมัติโครงการ
2. ขั้นตอนการดำเนินงาน (Do)
2.1 จัดกิจกรรมตามเป้าหมายที่
กำหนด
- กิจกรรมการประชุมขอความ
เห็นชอบ 4 ครั้ง/ปีเป็นอย่างน้อย

นางยุพา
แดงฉ่ำ

3. ตรวจสอบ (Check)
3.1 กำกับ ติดตาม
3.2 รายงานกิจกรรม รวบรวม
ข้อมูลต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาทราบเป็นระยะ
3.3 วิเคราะห์ข้อมูล
4. ปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผล สรุปรายงานผล
14. งบประมาณ

จำนวน

- บาท

15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว

 เงินรายได้สถานศึกษา

 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม

รายการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

1. เป้าหมายที่กำหนดการประชุมกรรมการฯ
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง

-

-

17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

1. จำนวนครั้งที่จัดการประชุม

- นับจำนวนครั้ง

- การสังเกต

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
และผู้ปกครองชุมชนในการจัดการศึกษา

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมิน

- การประเมิน
- สอบถาม

- แบบสอบถาม

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากการมีคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธงชัยวิทยา มุ่งหวังว่านักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ด้านการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

(นางยุพา แดงฉ่ำ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางยุพา แดงฉ่ำ)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายสมชาย ประสงค์ดี )
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

2. ชื่อโครงการ

พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศโรงเรียน

3. ลักษณะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบ ICT ภายในสถานศึกษา
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. นักเรียนตั้งใจเรียนและใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม
2. นักเรียนใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
หลักการมีเหตุผล
1. นักเรียนมีเหตุผลในการเรียนและอธิบายความรู้ที่ได้รับได้อย่างถูกต้องและมีขั้นตอน
หลักการมีความคุ้มกัน
1. นักเรียนรู้จักวางแผนการเรียน
2. นักเรียนรู้จักเลือกใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสม
3. นักเรียนศึกษาความรู้อย่างตั้งใจและเข้าใจบทบทบาทของเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
เงื่อนไขความรู้
1. การใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า
2. การใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรู้คู่ธรรมจริยธรรม
3. การใช้ประโยชน์จาก Internet
4. ข้อดีข้อเสียของการใช้เทคโนโลยี
5. การส่งเอกสารและรับเอกสารทางอินเตอร์เน็ต
เงื่อนไขคุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. อยู่อย่างพอเพียง
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
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ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ในเนื้อหาใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน
- มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนนอย่างประหยัด
คุ้มค่า และเหมาะสมกับเนื้อหา
2. ด้านสังคม
- มีความรู้ในการเรียนเนื้อหาการใช้เทคโนโลยี
- มีความรู้ในการนำเสนองาน
- มีการวางแผนการทำงาน
- รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
- เป็นผู้นำผู้ตามที่ดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีความสามัคคีในหมู่คณะ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรู้ คุณธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
4. ด้านวัฒนธรรม
- การเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
- นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
ข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
8. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนธงชัยวิทยาได้เห็นความสำคัญของระบบสารสนเทศ เพื่อสนองนโยบายในส่วนของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนที่หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็น
ปัจจุบันก้าวไกลและความรู้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นสากล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศโรงเรียนขึ้นมา
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9. วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาสารสนเทศที่มีคุณภาพพร้อมใช้งาน
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- จัดเช่า URL และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนที่รูปธรรม ระยะเวลา 1 ปี
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วและเท่าเทียม
2. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองทำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ผู้ปกครองและชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. เข้าร่วมประชุมครูของโรงเรียนเพื่อเสนอจัดทำโครงการ
2. จัดทำโครงการเสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติ
3. จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งของโรงเรียน
4. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
5. นิเทศติดตาม สรุปผลและรายงานผล
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์ ร้อยละ
1. ครูร้อยละ 96 มีความรู้ ความเข้าใจ ICT
2. นักเรียนร้อยละ 96 มีความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีของโรงเรียน
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน (ตุลาคม. 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.2 กำหนดผู้ผิดชอบกิจกรรม
1.3 วางแผนดำเนินกิจกรรม
1.4 เสนออนุมัติโครงการ
2. ขั้นตอนการดำเนินงาน (Do)
2.1 จัดกิจกรรมตามเป้าหมาย
ที่กำหนด

นางยุพา

- กิจกรรมมีการใช้งาน web
โรงเรียน

แดงฉ่ำ

3. ตรวจสอบ (Check)
3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม
3.2 รายงานกิจกรรม รวบรวม
ข้อมูลการใช้งาน URL
3.3 วิเคราะห์ข้อมูล
4. ปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผล สรุปรายงานผล
14. งบประมาณ จำนวน 4,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว

 เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม

รายการใช้งบประมาณ

เช่า URL ในระยะเวลาที่กำหนด

งบประมาณ

เช่าพื้นที่เพื่อเป็นเผยแพร่ WEBSITE

4,000

ของโรงเรียนธงชัยวิทยาที่เป็นสากล
17. ระดับความสำเร็จ
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

โรงเรียนมี URL เผยแพร่ข้อมูลที่
เชื่อถือได้

- แบบประเมิน
- แบบประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- สังเกตและสอบถาม
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
- แบบสำรวจผลงาน

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานเทคโนโลยีโรงเรียน

19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานเทคโนโลยี กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนทุกคนมีทักษะความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในด้านการใช้เทคโนโลยีโรงเรียนได้เผยแพร่ข้อมูลที่เชื่อได้
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางยุพา แดงฉ่ำ)

(นางยุพา แดงฉ่ำ)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายสมชาย ประสงค์ดี )
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

2. ชื่อโครงการ

รับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและได้รับการ
ส่งเสริมด้านอาชีพอย่างหลากหลาย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1 .นักเรียนม.1 และ 4 ตั้งใจมาสมัครเรียน
2. นักเรียนเขียนใบสมัครด้วยความเป็นจริงได้
หลักการมีเหตุผล
1. นักเรียนมีเหตุผลในการเลือกเรียนโรงเรียนใกล้บ้านและเลือกเรียนสายสามัญ
หลักการมีความคุ้มกัน
1. นักเรียนรู้จักวางแผนการเรียน
2. นักเรียนรู้จักเลือกใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสม
3. นักเรียนศึกษาประวัติชื่อเสียงเข้าสมัครเรียน
เงื่อนไขความรู้
1. ข้อดีข้อเสียของการเรียนสายสามัญ
เงื่อนไขคุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. อยู่อย่างพอเพียง
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้จักกับโรงเรียนและวิชาที่จะเรียน
- ความเข้าใจในการเลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนอย่างประหยัด คุ้มค่า
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2. ด้านสังคม
- รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
4. ด้านวัฒนธรรม
- การเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
- นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
ข้อที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
8. หลักการและเหตุผล
สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื ้ น ฐานที ่ ม ุ ่ ง ตอบสนองความมุ ่ ง หมายของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553 รวมทั้งให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการรับนักเรียนเข้า
เรียนในสถานศึกษาโรงเรียนธงชัยวิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีเขต
พื้นที่บริการในตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน ที่สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนั้นงานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนธงชัยวิทยาจึงได้ดำเนินการวางแผนการรับ
นักเรียนใหม่เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนโยบายของแผนการรับ
นักเรียนของ สพฐ. และตามบริบทของโรงเรียนที่สามารถรับนักเรียนได้ ด้วยความต้องการตามระเบียบการรับ
นักเรียน โปร่งใสและยุติธรรม
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อการบริการชุมชนในการรับนักเรียนที่ดีที่สุด
2. ให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปตามแผนที่โรงเรียนกำหนดและเรียบร้อยในการรับสมัครนักเรียน
3. เพื่อให้การเก็บประวัตินักเรียนเป็นระเบียบ ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. รับนักเรียน ม.1 ทั้งในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 120 คน
2. รับนักเรียน ม.4 ทั้ง นักเรียน ม.3 เดิม และนักเรียนจากโรงเรียนอื่น จำนวน 120 คน
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10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคนเข้าเรียนในโรงเรียนธงชัยวิทยา
2. นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้รับการดูแลด้านประวัติข้อมูลอย่างถูกต้อง
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. เข้าร่วมประชุมครูของโรงเรียนเพื่อเสนอจัดทำโครงการ
2. จัดทำโครงการเสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติ
3. จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งของโรงเรียน
4. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
5. นิเทศติดตาม สรุปผล
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. นักเรียนร้อยละ 95 ที่อยู่นอกเขตพื้นที่และในเขตพื้นที่บริการมาสมัครเรียนเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนร้อยละ 95 ทราบข่าวสารการประชาสัมพันธ์การสมัครเรียนตามโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
และนอกเขตพื้นที่บริการ
3. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าเรียนที่โรงเรียนธงงชัยวิทยาเพิ่มขึ้น
4. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการจัดเก็บประวัติเพื่อประโยชน์ในการจัดการบริหารข้อมูล
5. ได้รายงานจำนวนนักเรียนครบถ้วน ร้อยละ 100
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน (ตุลาคม. 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นวางแผน (Plan)

นายชัยชนะ

1.1 ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง

โอ่เอี่ยม

1.2 กำหนดผู้ผิดชอบกิจกรรม
1.3 วางแผนดำเนินกิจกรรม
1.4 เสนออนุมัติโครงการ
2. ขั้นดำเนินการ

งานแนะแนว

2.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน
ใหม่ ม.1 , ม.3 เดิมเข้าเรียนต่อ ม.4
ปีการศึกษา 2565 ทำป้ายประชา

งานประชา

สัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ม.1 ,
ม.4 ทั้งที่โรงเรียนและบน website

สัมพันธ์
โรงเรียน

2.2 ออกประชาสั ม พั น ธ์ ก ารสมัคร
เรียนตามโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
และนอกเขตพื้นที่รับสมัครนักเรียน
เข้าเรียน
2.3 บัน ทึกข้อมูล นักเรีย นและเก็ บ
ประวัติรายงานจำนวนนักเรียน
2.4 รายงานจำนวนนักเรียนต่อ สพฐ
3. ตรวจสอบ (Check)
3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม

คณะกรรมการ
รับนักเรียน

3.2 รายงานกิจกรรม รวบรวมข้อมูล
3.3 วิเคราะห์ข้อมูล
4. ปรับปรุง (Action)

นายชัยชนะ

4.1 ประเมินผล สรุปรายงานผล

โอ่เอี่ยม
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14 .งบประมาณ

จำนวน 3,000 บาท

15 . แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว

 เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม

รายการใช้งบประมาณ

1. ทำป้ายประสัมพันธ์การรับสมัคร
นักเรียน

- ค่าทำป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับ
นักเรียนรับสมัครนักเรียน

2. ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักเรียน

- อื่น ๆ

งบประมาณ
3,000

17. ระดับความสำเร็จ
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

1. นักเรียน ม 1 และ ม.4 มีความพึงพอใจ - แบบประเมิน
ในการสมัครเข้าเรียนต่อในโรงเรียนธงชัย
วิทยา
18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานพัสดุ
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- วิทยุชุมชน
- งานแนะแนว
- งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
- งานสภานักเรียน
- องค์การบริการส่วนตำบลธงชัย
- เทศบาลตำบลบ้านกรูด

- สังเกตและสอบถาม
- กลุ่มตัว อย่าง นักเรียนผู้ปกครอง
ของนักเรียน
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20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ปกครองนักเรียนในเขตอำเภอบางสะพานและอำเภอใกล้เคียงนิยมส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียน
2. นักเรียนสามารถตรวจสอบประวัติของตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นายชัยชนะ โอ่เอี่ยม)
ตำแหน่ง ครู
ลงชื่อ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางยุพา แดงฉ่ำ)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน

กลุ่มบริหารทั่วไป

2. โครงการ

สัมพันธ์ชุมชน

3. ลักษณะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
โรงเรียนและชุมชนรู้และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แบ่งหน้าที่การทำงานได้อย่างเหมาะสม ร่วมกิจกรรม
เต็มตามศักยภาพ
หลักการมีเหตุผล
โรงเรียนและชุมชนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมของท้องถิ่น ร่วมวางแผนการทำงาน เคารพกติกา
และยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
เงื่อนไขความรู้
ระบบการทำงานของโรงเรียนและชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เงื่อนไขคุณธรรม
ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พอประมาณ เสียสละ ตรงต่อเวลาและมีจิตอาสา
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกของโรงเรียนและชุมชน
2. ด้านสังคม รู้กระบวนการทำงานกลุ่มและการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน
และชุมชน
3. ด้านสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน
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4. ด้านวัฒนธรรม มีความรอบรู้เรื่องภารกิจของโรงเรียน
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อ 1. มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัด 1.2 เข้าใจ เลื่อมใสหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ข้อ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
ตัวชี้วัด 2.1 แบ่งปันหรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวมด้วยทรัพย์สิน กำลังกาย คำพูด
และความคิด โดยไม่หวังผลตอบแทน
ตัวชี้วัด 2.4 มีแนวคิด หลักการในการปฏิบัติสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
ข้อ 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม
ตัวชี้วัด 5.2 เข้าร่วมกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด 5.4 สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนคงอยู่ตลอดไป
ข้อ 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ตัวชี้วัด 12.1 ปฏิบัตติ นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
8. หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธ์และการร่วมกิจกรรมอันสำคัญกับชุมชน มีความจำเป็นที่โรงเรีย นต้องเข้าไป
มีส่วนร่วมเพื่อเผยแพร่ข่าวสารในการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน
ยุคข่าวสาร IT เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน อีกทั้ง พ.ร.บ..การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ 2545 โรงเรียนต้องมีระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกได้รับ
การประเมินผลและติดไว้ในที่สาธารณชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน จำนวน 10 ครั้ง
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. จัดซื้อพวงหรีด และเครื่องไทยธรรมตามความเหมาะสม
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11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน
2. ดำเนินกิจกรรม / งาน
2.1 ทำบันทึกข้อความข้อใช้เงินจัดซื้อพวงหรีด ค่าเครื่องไทยธรรมและค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์
3. ประเมินผลโครงการ
4. สรุปผลและรายงานโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนมีความพึงพอใจที่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ
ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ครูร้อยละ 96 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน
2. โรงเรียน และชุมชนมีความเข้าใจอันดีต่อกันร้อยละ 96
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม. 2565 – กันยายน 2566)
กิจกรรม

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

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 จัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ

นางสมพร
เก่าบางยาง

1.2 ประชุมชี้แจง
1.3 มอบหมายภาระงาน
- ‘งานทอดผ้าป่าสามัคคี
งานทอดกฐิน
- ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน
สวดพระอภิธรรมศพผู้มี
อุปการคุณต่อโรงเรียน
- ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน
สวดพระอภิธรรมศพ
ผู้ปกครองนักเรียน

ครูที่ปรึกษา

2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)

นางสมพร

2.1 ดำเนินการตามแผน

เก่าบางยาง

3. ตรวจสอบ (check)
3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม

นางสมพร

4. ปรับปรุง (Action)

เก่าบางยาง

4.1 ประเมินผล

นางสมพร

4.2 สรุป รายงานผล

เก่าบางยาง

14. งบประมาณ

จำนวน 26,000 บาท
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15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เงินอื่น ๆ
16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม

รายการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

เงินใส่ซองร่วมทำบุญ รายละ 500 บาท

3,000

- ค่าพวงหรีดวางหน้าหีบศพ ต่อรายไม่เกิน
500 บาท
- ค่าจตุปัจจัยใส่ซองถวายพระจำนวน
4 รูป ๆ ละ 100 บาท
- ค่าเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 4 รูป
จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละไม่เกิน
100 บาท
- เงินใส่ซองช่วยเหลือเจ้าภาพในการ
จัดงานสวดพระอภิธรรมศพกรณีที่เป็น
ผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียน รายละ 1,000 บาท

5,000

1. เป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคี
งานทอดกฐิน
2. เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ

4,000
4,000

10,000

17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. จำนวนครั้งในการร่วมเป็นเจ้าภาพ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

ตรวจสอบ / แจงนับ

บันทึกข้อความขอใช้เงิน

สอบถาม

แบบสอบถาม

2. โรงเรียนและชุมชนมีความเข้าใจอันดีต่อกัน
18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารงบประมาณ

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนจัดกิจกรรมได้เป็นที่ยอมรับของชุมชน
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ลงชื่อ......................... ...............ผู้เสนอโครงการ

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

(นางสมพร เก่าบางยาง)

(นางยุพา แดงฉ่ำ)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายสมชาย ประสงค์ดี )
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน
2. ชื่อโครงการ
3. ลักษณะโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ
ประชุมผู้ปกครอง
โครงการต่อเนื่อง

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนประชารัฐ ภายใต้ภาคีเครือข่าย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. เนื้อหา ข้อมูลที่ทางโรงเรียนได้จัดประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปกครองมีความเหมาะกับเวลา
2. เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองมีเพียงพอกับจำนวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม
หลักการมีเหตุผล
1. ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้รับจากโรงเรียน
2. ผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมและร่วมกันดูแลนักเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์
หลักการมีความคุ้มกัน
1. ผู้ปกครองพร้อมรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและพร้อมหาทางแก้ไข
เงื่อนไขความรู้
1. เครือข่ายผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา
เงื่อนไขคุณธรรม
1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
- มีความรู้ความเข้าใจในการสอนนักเรียนและให้คำแนะนำ คำปรึกษา
2. ด้านสังคม
- รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
- เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- ร่วมมือกับคณะครูช่วยดูแลนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
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4. ด้านวัฒนธรรม
- การเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
- นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
7. วิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ข้อ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่
ข้อ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
8. หลักการและเหตุผล
การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่างๆรวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น
โรงเรียนตระหนักว่าโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจากชุมชน
และผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองในขณะเมื่อเด็กอยู่
กับครอบครัว โรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประสานงาน ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้ง
โรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มที่
ความสัมพันธ์ร ะหว่างบ้านกับโรงเรียน นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเรียนของเด็ ก
ทั้งสองฝ่ายจึงต้องติดต่อและร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆของเด็กได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ พ่อแม่ ผู้ปกครองสมควรที่จะได้รู้จักกับครูของลูก รับรู้นโยบาย - แนวการสอน ระเบียบของโรงเรียน
กิจกรรมและการบ้านที่ครูมอบหมายให้ลูกเพื่อจะได้ช่วย ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกหลานได้ถูกต้องเหมาะสม
โรงเรียนธงชัยวิทยา เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการจัดดำเนินการระบบ
การดูแลช่ว ยเหลือนักเรีย นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม พัฒ นา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่า งเต็ ม
ความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ โรงเรียนจึงจัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ขึ้น เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านกับ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน
3. เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียน
อันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะนำไปสู่ความ
ร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.คณะครูอาจารย์และนักเรียนทุกคนร่วมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองใน
2. ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนได้จัดขึ้น
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1.ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมหารือร่วมกับคณะครูเพื่อหาข้อตกลงและรูปแบบในการจัดกิจกรรม
2. กำหนดวัน เวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ
3. จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
4.จัดเตรียมเอกสารและสถานที่ในการประชุมผู้ปกครอง
5. จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
7. ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
8. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมร้อยละ 85
2. ผู้ปกครองมีความรู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบและการปฏิบัติตนของนักเรียนร้อยละ 90
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประชุมหารือร่วมกับคณะครู
เพื่อหาข้อตกลงรายละเอียด
และรูปแบบในการจัดกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง
1.2 จัดทำโครงการเพื่อ
เสนออนุมัติ
2. ขั้นดำเนินการตามแผน
(Do)
2.1 จัดกิจกรรมการประชุม
ผู้ปกครองทั้ง2ภาคเรียน
3. ขั้นติดตามประเมินผล
(Check)
3.1 ติดตามผลการดำเนิน
กิจกรรม
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรม
4.2 สรุปผลและรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 -กันยายน 2566)
ต พ ธ ม ก มี เม พ มิ ก ส ก
ค ย ค ค พ ค ย ค ย. ค ค ย

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย
บริหารทั่วไป
ฝ่าย
วิชาการและ
คณะครูทุกคน

ฝ่าย
บริหารทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่าย
บริหารทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
นายมนต์ทพร
วันทมาตย์

14. งบประมาณ
จำนวน 5,000 บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เงินอื่น ๆ
16. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
รายการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
1. การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง - ค่าน้ำดื่มและของว่างในการต้อนรับ
4,000 บาท
ทั้ง 2 ภาคเรียน
ผู้ปกครอง
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดประชุม
1,000 บาท
ผู้ปกครอง
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17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของครูและ
นักเรียน รวมถึงเจตคติที่มีต่อการจัด
โครงการนี้
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ผู้ปกครองมีความรู้และเข้าใจถึง
กฎระเบียบและการปฏิบัติตนของ
นักเรียน

วิธีวัดและประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
และเจตคติ
- ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
- ประเมินความรู้ความ
เข้าใจเรื่องที่เข้าประชุม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
- แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารวิชาการ
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ปกครองได้รับความรู้และเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน
2. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นายมนต์ทพร วันทมาตย์)
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางยุพา แดงฉ่ำ)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อนุมัติโครงการ

( นายสมชาย ประสงค์ดี )
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
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1. ชื่อแผนงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
2. ชื่อโครงการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนประชารัฐ ภายใต้ภาคีเครือข่าย
5. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
6. การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานสอดคล้อง และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างพอเหมาะพอควร
ทำให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ
หลักการมีเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
และฉบับแก้ไข พ.ศ.2545 จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านงบ
ประมาณ ด้านความร่วมมือ เป็นต้น โรงเรียนธงชัยวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลางประจำตำบล และมี
ความผูกพันกับชุมชนมายาวนานเป็นผู้นำชุมชนในการให้บริการด้านการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ มา
ตลอด ยิ่งในปัจจุบันผู้ปกครองของนักเรียนจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนการสอนของครูและ
นักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
หลักการมีภูมิคุ้มกัน
ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ กระบวนการความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างมีความสุข สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จำเป็นตามหลักสูตร
เงื่อนไขความรู้
มีทักษะในการใช้ชีวิต มีความหลากหลายทางสังคม ความเป็นอยู่ การเลี้ยงดูทำให้โรงเรียนเข้าใจ เข้าถึง
นักเรียนและชุมชนได้มากขึ้น
เงื่อนไขคุณธรรม
ชุมชนและผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน และการศึกษาลดช่องว่างระหว่างโรงเรียนและชุมชน
ผลความสมดุล 4 มิติ
1. ด้านวัตถุ
การวางแผนและใช้งบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่าและจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพต่อผู้เรียน
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2. ด้านสังคม
การปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและสังคมจะลดช่องว่าระหว่างกัน และเกิด
ความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานด้วยความเอื้ออาทรต่อกัน
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้เรียนตระหนักในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
4. ด้านวัฒนธรรม
เกิดวัฒนธรรมภายในองค์กรในเรื่องการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันตลอดจนยึดถือแนวปฏิบัติ
ในเรื่องการทำความดีตามหลักพระพุทธศาสนา
7. การวิเคราะห์กิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
- โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จากในสภาพสังคมในปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน และด้วยโรงเรียนมี
ความผูกพันกับชุมชนมายาวนานและได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในการให้บริการด้านการศึกษาและกิจกรรม
ต่าง ๆ มาตลอด ยิ่งในปัจจุบันผู้ ปกครองของนักเรียนจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ของครูและนักเรียน ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นสอดคล้องกับค่านิยม ข้อที่ 3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครูบาอาจารย์ สอดคล้องกับค่านิยม ข้อที่ 5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม สอดคล้องกับ ค่านิยม ข้อที่ 6.
มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน สอดคล้องกับค่านิยมข้อที่ 7.เข้าใจเรียนรู้การเป็น
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง สอดคล้องกับค่านิยม ข้อที่ 8.มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย ผู้น ้อยรู้จ ั กการเคารพผู้ ใหญ่ ข้อที่ 12.คำนึงถึง ผลประโยชน์ข องส่ว นรวม และของชาติม ากกว่ า
ผลประโยชน์ของตนเอง
8. หลักการและเหตุผล
จากการที่โรงเรียน โดยงานระบบดูแลนักเรียนมีนโยบายให้ครูที่ปรึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและ
ติดตามแก้ไข พฤติกรรมร่วมกับผู้ปกครอง ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและแก้ปัญหาผลการเรียน และเพื่อ
ทราบข้อมูลพื้นฐานนักเรียนนั้น ในฐานะครูที่ปรึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาสถานภาพส่วนตัวของนักเรียนในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาหรือส่งเสริมความสามารถของนักเรียนได้ระดับหนึ่ง
นอกจากนั้นการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบจะสามารถแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่ม
มีปัญหาได้อย่างเหมาะสม ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะ การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข
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9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ถึงผู้เรียนทุกคน
2. เพื่อให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
3. เพื่อติดตามและรับทราบข้อมูลของนักเรียนจากผู้ปกครองให้มากขึ้น
10. เป้าหมาย
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน
2. ครูร้อยละ 80 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ไป
ใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน
สมบูรณ์ และนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง
11. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)
1 .ประชุมวางแผน/เขียนโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ
2. ครูผู้รับผิดชอบร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาข้อตกลงในการดำเนินกิจกรรม
3 .กำหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรมและเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่าย
4. ครูผู้รับผิดชอบจัดทำคำสั่งและดำเนินการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
5 .นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามกิจกรรมที่จัดขึ้น
6. สรุปผลดำเนินโครงการ
7. ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
8. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
12. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
1. ครูที่ปรึกษาได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ร้อยละ 100
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13. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ประชุมวางแผน/
เขียนโครงการเสนอ
1.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
จากผู้บริหารโรงเรียน ดำเนินงาน
ตามที่กำหนด
2. ขั้นดำเนินการตามแผน (Do)
2.1 จั ด กิ จ กรรมตามโครงการ
พั ฒ นาระบบดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ
นักเรียน (เยี่ยมบ้าน)
3. ขั้นตรวจสอบ (Check)
3.1 ติดตามการเยี่ย มบ้านโดย
ครู ท ี ่ ป รึ ก ษา สำ เร็ จ ไ ป ต า ม
เป้าหมาย
4. ขั้นปรับปรุง (Action)
4.1 ประเมินผลการดำเนินงาน
4.2 สรุปผลการดำเนินการและ
รายงานผู้บริหาร

ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. ผู้รับผิดชอบ
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.

งาน
แนะแนว/
ฝ่ายวิชาการ
ครู
นายสราวุธ
ศิริธรรม

14. งบประมาณ จำนวน - บาท
15. แหล่งงบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
รายการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน (เยี่ยมบ้าน)
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17. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละของการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
โดยครูที่ปรึกษา

วิธีวัดและประเมินผล
- สังเกต สัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายวิชาการ
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนร้อยละ 80 ของการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา
(ลงชื่อ)................. .......................ผู้เสนอโครงการ
(นางยุพา แดงฉ่ำ)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางยุพา แดงฉ่ำ)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อนุมัติโครงการ

( นายสมชาย ประสงค์ดี )
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา

ภาคผนวก

คำสั่งโรงเรียนธงชัยวิทยา
ที่ 87 / 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566
ตามที่แผนแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนปีงบประมาณ 2565 ได้หมดวาระลง จึงต้องดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2566 เป็นแนวทางให้การปฏิบัติหนน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนให้มี
ความก้าวหน้าและบริหารจัดการทุกระดับมีกรอบปฏิบัติเป็นแนวทางสนองนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2566 ดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ
1. นายสมชาย ประสงค์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางยุพา แดงฉ่ำ
ผู้ชว่ ยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการ
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
3. นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
กรรมการ
4. นางสาวประนอม หุ่นเก่า ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล
กรรมการ
5. นางยุพา แดงฉ่ำ
ผู้ชว่ ยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. กำหนด วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย รายละเอียดงาน/โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2566
2. ติดตามดูแลการดำเนินการให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
2. คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566
1. นางแพรพรรณ ชุ่มชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
2 .นางสาววรลักษณ์ จันทร์ประยูร
ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางสุณี เขตใหญ่
ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางสมพร เก่าบางยาง
ครูชำนาญการ
5. นางอรพรรณ เรืองอินทร์
ครูชำนาญการ
6. นางสาวสุดารัตน์ ไชยแก้ว
ครูชำนาญการ
7. นางสาวเรวดี นิลดำ
ครูชำนาญการ
8. นายธนวัชร สิทธิชาติบูรณะ
ครูชำนาญการ
9. นายมนต์ทพร วันทมาตย์
ครู คศ.1
10. นางสุวรรณา สมบุญ
ครู คศ.1

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

11. นายนพดล ฉัตรสุวรรณ
ครู คศ.1
กรรมการ
12. นางสาวปิยวรรณ พวกพล
ครู คศ.1
กรรมการ
13. นางสาวธรรมรัตน์ โทบุรี
ครู คศ.1
กรรมการ
14. นายชัยชนะ โอ่เอี่ยม
ครู คศ.1
กรรมการ
15. นางสาวสุทธิส์ ินี พลวงค์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
16. นายณพล วัดล้อม
พนักงานราชการ
กรรมการ
17. นางสาวอรทัย จัน่ เพชร
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
18. นางสาวนันทนัช แกล้วกลัด
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
19. นางสาวณัฐวดี ธรรมดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
20. นางยุพา แดงฉ่ำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ศึกษาทบทวนวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ของโรงเรียนจากแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 3 ปี ปีงบประมาณ 2566-2568
2. จัดทำแผนงาน/โครงการของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ 2566-2568 สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเคร่งครัดเพื่อประโยชน์สูงสุด
กับทางราชการและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา

บันทึกข้อความ
หน่วยราชการ โรงเรียนธงชัยวิทยา
ที่ 164 / 2565

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนธงชัยวิทยา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธงชัยวิทยา
โรงเรี ย นธงชั ย วิ ท ยา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์
มีความมุ่ง มั่ น ที่จ ะพั ฒ นาคุณภาพการศึ ก ษา ภารกิจและหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ม ีประสิทธิภ าพสู ง สุ ด
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2565 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี งบประมาณ 2566 ขึ้น โดยให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เพื ่ อ เป็ น แนวทางในการบริ ห ารงาน / โครงการตามงบประมาณที ่ ไ ด้ ร ั บ จั ด สรรให้ บ รรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์
ซึ ่ ง ในการจั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปี ง บประมาณ 2566 โรงเรี ย นได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จากคณะครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี
โรงเรียนธงชัย วิทยา จึงขออนุมัติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธงชัยวิทยา
เพื่อนำแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานสถานศึกษาและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักสูตรอันส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายสมชาย ประสงค์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธงชัยวิทยา
( / ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ เห็นควรปรับปรุง……………………………………………………………..
(นายสุวัฒน์ กาญจนรัตน์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนธงชัยวิทยา

