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ส่วนที่   1 
ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผน 

 
1.  ข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1 ที่ตั้ง 

   โรงเรียนเซไลวิทยาคม รหัส 1042520479 ตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ 9 ต าบลศรีสงคราม  
อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
กระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4287-0601 โทรสาร 0-4287-0601  
E-mail salai@live.com website : http//www.salai.ac.th ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2537 เปิด
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียน 91 คน (ข้อมูล ณ 
วันที่ 10 มิถุนายน 2562) จ านวนบุคลากรของโรงเรียน 16 คน 
  

 1.2 ความเป็นมา   
ประวัติโดยย่อโรงเรียนเซไลวิทยาคมคม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนศรีสงคราม

วิทยา ตั้งขึ้นเม่ือ ปีการศึกษา 2537 โดยนายฉลอง  บาลลา ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสงคราม
วิทยาในขณะนั้น โดยแต่งตั้งให้นายราชัน สุนทรศารทูล และนายสุรพล ศรีดัน เป็นผู้ดูแลสาขา
มาตามล าดับ 
 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ นายสุเทพ  ทิพรส  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยาใน 
สมัยนั้นมีค าสั่งแต่งตั้งให้นายพงษ์สิทธิ์ ธรรมวรรณ ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา มาเป็นผู้ดูแลสาขาและได้รับความกรุณาจาก นายมั่น  บัวระภา 
ก านันต าบลศรีสงคราม บริจาคที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยความเห็นชอบของชาวบ้านบ้านโคก
หนองแก ต าบลศรีสงคราม จ านวน 28 ไร่ ให้เป็นที่จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาจนกระทั่ง 
ปี พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนของรัฐบาลจัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2542 โดยมีค าสั่งส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดเลย แต่งตั้งให้ 
นายพงษ์สิทธิ์  ธรรมวรรณ  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา อนึ่ง ค าว่า “เซไล” 
เป็นค าที่ใช้เรียกชื่อเมืองเลยในอดีต ซึ่งปัจจุบันคือต าบลทรายขาวที่น ามาตั้งเป็นชื่อของโรงเรียน 
เพราะต้องการให้เป็นการอนุรักษ์ ชื่อเดิมของเมืองเลยในสมัยนั้น เพ่ือไว้ให้ลูกหลานชาวเลยได้
จดจ าไปตราบนานเท่านาน 

 
 1.3 พื้นที่บริการ 

 พ้ืนที่เขตบริการการศึกษา 5 หมู่บ้าน ได้แก่  
1. บ้านโคกหนองแก  
2. บ้านดงน้อย  
3. บ้านขอนยาง  
4. บ้านกุดลันน้อยคีรี  
5. บ้านห้วยทรายค า 

 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเซไลวิทยาคม อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย     หน้า 2 
 

2. ข้อมูลด้านผู้เรียน 
2.1 จ านวนนักเรียน 

        ตารางที่ 1 จ านวนนักเรียนตามช่วงชั้นปี ปีการศึกษา 2562 ณ 10 มิถุนายน 2562 
ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งหมด 
จ านวนห้อง 1 1 1 1 1 1 6 

เพศ 
ชาย 16 13 14 5 11 0 59 
หญิง 8 10 6 0 3 5 32 

รวม 24 23 20 5 14 12 91 
เฉลี่ยต่อห้อง 1:24 1:23 1:20 1:5 1:14 1:12 1:15    

ข้อมูล  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
 

แผนภูมิที ่1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ปีการศึกษา 2560-2562 

 

        
 
      2.2 คุณภาพการศึกษา 

 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนภูมิที่ 2  แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
วิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 
 

                         
หมายเหตุ ดา้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษานักเรียนมีผลการเรียนระดับ 3  ขึ้น

ไปสูงที่สุด และสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สุขศกึษา ศึกษาค้นควา้อิสระ สังคมศึกษา ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และต่ าสุดคือสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

ปีการศึกษา 2560 24 13 20 17 13 16 103

ปีการศึกษา 2561 28 20 11 14 5 12 90

ปีการศึกษา 2562 24 23 20 5 14 5 91
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 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ในระดับดีขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 
 

 
หมายเหตุ ด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค์พบว่า นักเรียนช้ัน ม. 4 มีจ านวนท่ีมีผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดขีึ้นไปสูงสดุ รองลงมาเป็น ม.5, ม.1, ม.3, ม.2 และ 
ม.6 มีผลการประเมินต่ าสดุ  

 
 ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ

เขียน ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 
 

 
หมายเหตุ ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า นักเรียนช้ัน ม. 4 และ ม.6 มีผลการ

ประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ระดับดีขึ้นไปสูงสดุ รองลงมาเป็น ม.5, ม.2, 
ม.3, และ ม.1 มีผลการประเมินต่ าสุด  
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 ด้านความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณ คิดวิเคราะห์  
แผนภูมิที่ 5 แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารคิดค านวณ 
                คิดวิเคราะห์ระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 

 
หมายเหตุ ด้านความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณ คดิวิเคราะห์ระดับ พบว่า ร้อยละของ

นักเรียนทีส่ามารถสื่อสาร คิดวิเคราะห์ระดับดีขึ้นไปในวิชาภาษาไทยได้สูงทีสุ่ด 
รองลงมาเป็นวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาตา่งประเทศน้อยทีสุ่ด  

 
 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนภูมิที่ 6 แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 

 
หมายเหตุ ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับดขีึ้นไป พบว่า นักเรียนช้ัน 

ม. 4 และ ม.6 มีผลการประเมินสงูสุด รองลงมาเป็น ม.5, ม.2, ม.1, และ ม.3 มีผล
การประเมินต่ าสุด  
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉล่ียรายวิชา 

ภาษาไทย 42.11 45.45 27.27 40.00 7.69 30.00 32.09

คณิตศาสตร ์ 7.89 18.18 15.91 60.00 7.69 80.00 31.61

วิทยาศาสตร ์ 42.11 40.91 13.64 50.00 21.15 7.14 29.16

ภาษาตา่งประเทศ 18.42 27.27 15.91 10.00 7.69 50.00 21.55
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คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

2560 20.86 29 34.86 23.29

2561 24 30.44 39.33 30.22

2562 22.75 25.34 41 26.88
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา  

2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
แผนภูมิที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยทกุรายวิชาของนักเรียน ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับประเทศ, ระดับภาค, ระดับเขต

พื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด  
 

แผนภูมิที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระยะ 3 ปีการศึกษา (2560-2562) 

 
 

     
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 
หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษมีคา่สูงขึ้นในปีการศึกษา 2561 

และต่ าลงในปีการศึกษา 2562 ยกเว้นวชิาภาษาไทยมีคะแนนเฉลีย่สูงขึ้นทุกปีการศึกษาของ  
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 ภาษาไทย (91) ภาษาองักฤษ (93)  คณิตศาสตร ์(94)  วิทยาศาสตร ์(95)  

ระดบัโรงเรียน 41.00 26.88 22.75 25.34

ระดบัจงัหวดั 53.60 30.98 24.73 29.58

ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา 55.91 32.98 26.98 30.22

ระดบัภาค 53.68 30.80 24.71 29.58

ระดบัประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07
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คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ สงัคมฯ 

2560 15.77 23.32 39.35 18.94 30.77

2561 17.5 28.73 37.88 26.56 30.25

2562 15 25 30 19 29

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 
2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

แผนภูมิที่ 9  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 
หมายเหตุ  คะแนนเฉลีย่ทุกรายวิชาของนักเรียน ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับประเทศ, ระดับภาค, ระดับ

เขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด 

 
แผนภูมิที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET)  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระยะ 3 ปีการศึกษา (2560-2562) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษมีคา่สูงขึ้นในปีการศึกษา 2561 

และต่ าลงในปีการศึกษา 2562 ยกเว้นวชิาภาษาไทยและสังคมฯมีคะแนนเฉลี่ยต่ าขึ้นทุกปีการศึกษา  
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ระดบัโรงเรยีน 30.80 29.60 19.00 15.00 25.34

ระดบัจังหวดั 40.13 34.43 25.33 22.16 29.51

ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 43.02 36.10 28.76 25.62 30.22

ระดบัภาค 40.02 34.33 25.76 21.75 29.58

ระดบัประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 30.07
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 โอกาสทางศึกษา 

 อัตราการจบการศึกษาและศึกษาต่อ 
 ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของนักเรียนจบการศึกษาและศึกษาต่อปีการศึกษา 2559-2561 

ระดับชั้นที่เรียนจบ/ 
ปีการศึกษา 

ปี 2560 (ร้อยละ) ปี 2561 (ร้อยละ) ปี 2562 (ร้อยละ) 

จบการศึกษา ศึกษาต่อ จบการศึกษา ศึกษาต่อ จบการศึกษา ศึกษาต่อ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 100.00 13.33 100.00 13.33 100.00 20.00 
 

 แผนภูมิที่ 11  แสดงจ านวนรอ้ยละของนักเรียนจบการศึกษาและศึกษาต่อปีการศึกษา 2560-2562 
 

 
หมายเหตุ รอ้ยละ 100 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จบการศึกษาป ี2560-2562 แต่การ ใน

ศึกษาต่อนักเรียนระดับมธัยมศึกษาปีที ่3 มีการศึกษาตอ่ร้อยละ 100 และ การศึกษาต่อของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที ่6 มีร้อยละของการศึกษาต่อที่ต่ า 

 
 

 นักเรียนพิการ/ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ จ าแนกแยกตามประเภท 
     ตารางที่ 3 จ านวนเด็กพิการ/ ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ/ เด็กพิการเรียนร่วม

ร่วมกับเด็ก ปกติจ านวน 9 ประเภท จ าแนกแยกตามประเภท 
ประเภทเด็กด้อยโอกาส/ 

ปีการศึกษา 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

บกพร่องทางการเรียนรู้ (คน)   20 14 17 
บกพร่องทางสติ ปัญญา (คน)     3 2 0 
พิการซ้ าซ้อน (คน) 1 1 2 

รวม 24 17 19 
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ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 100.00 13.33 100.00 13.33 100.00 20.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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 แผนภูมิที่ 12 แสดงจ านวนเด็กพิการ/ ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ/ เด็กพิการ
เรียนร่วน ร่วมกับเด็กปกติจ านวน 9 ประเภท จ าแนกแยกตามประเภท 

 
หมายเหตุ  จ านวนเด็กพกิาร/ ดอ้ยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ/ เด็กพิการเรียนร่วม ร่วมกับเด็ก 

การศึกษาป ี2560-2562 มีการลดลงในปีการศึกษา 2561 แต่กลับสูงมากขึ้นในปีการศึกษา 2562 
 

 ข้อมูลด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 จ านวนบุคลากรโรงเรียน ปีการศึกษา 2560-2562 
                ตารางที่ 4 จ านวนบุคลากรโรงเรียน ปีการศึกษา 2559-2562 

บุคลากร/ปีการศึกษา ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ผู้อ านวยการโรงเรียน (คน) 1 1 1 
ครูผู้สอน (คน) 12 12 12 
นักการภารโรงลูกจ้างชั่วคราว (คน) 1 1 0 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (คน) 1 1 1 
พนักงานราชการ - 1 1 
ธุรการโรงเรียน - 1 1 
ครูสอนภาษาต่างประเทศ 1 1 0 
รวมจ านวนบุคลากร (คน) 17 18 16 

 

       แผนภูมิที ่13 แสดงจ านวนบุคลากรโรงเรียน ปีการศึกษา 2560-2562 

                         
หมายเหตุ จ านวนบุคลากรโรงเรียน ปกีารศึกษา 2560-2562 มีจ านวนเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2561 และลดลง

ในปีการศึกษา 2562  

0

5

10

15

20

25

บกพรอ่งทางการ
เรียนรู ้(คน)   

บกพรอ่งทางสติ 
ปัญญา (คน)     

พิการซ า้ซอ้น (คน) รวม 

ปี 2560 20 3 1 24

ปี 2561 14 2 1 17

ปี 2562 17 0 2 19

20 

3 
1 

24 

14 

2 1 

17 17 

0 
2 

19 

0

5

10

15

20

1 

12 

1 1 
0 0 

1 

17 

1 

12 

1 1 1 1 1 

18 

1 

12 

0 
1 1 1 

0 

16 

ปี 2560 

ปี 2561 

ปี 2562 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเซไลวิทยาคม อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย     หน้า 9 
 

   ข้อมูลวุฒิการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
                         ตารางที ่5 ข้อมูลวุฒิการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป. ตรี ป. โท ป. เอก 
ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 - 
ครูประจ าการ 4 8 - 5 7 - 
พนักงานราชการ 1 - - 1 - - 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม - 1 - 1 - - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 - 1 - - 
รวม 6 10  8 8  

 
แผนภูมิที ่14  แสดงข้อมูลวุฒิการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
         

 
หมายเหตุ วุฒิการศึกษาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างวุฒิ ป.ตรีและ ป. โท มีร้อย

ละเท่ากัน คือ 50%  

 
 ข้อมูลวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

                   แผนภูมิที ่15 ข้อมูลวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 มิถุนายน 2562 

                หมายเหตุ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนมากไม่มีวทิยฐานะ 

ช า
นา
ญ
กา
รพิ
เศ
ษ 

ไม
ม่ีว
ิทย
ฐา
นะ

 

ช า
นา
ญ
กา
ร 

ช า
นา
ญ
กา
รพิ
เศ
ษ 

(ค
น)

 

ผูส้อน รวม 

1 

8 
6 

2 

17 

1 

10 

6 

2 

18 

1 

8 

5 

2 

16 

ปี 2560 - - ปี 2561 - - ปี 2562 - - 
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  ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหาร 

ตารางที่ 6 ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
ที ่ อ านวยการ ระยะปีที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
1 นายพงษ์สิทธิ์        ธรรมวรรณ   2542-2552 
2 นางปราณี  ชัยยันต์ 2552-2558 
3 นางสาวธิดารัตน์  พจนธารี 2558-2561 
4 นายธิติพัชร์  มาลา 2561-ปัจจุบัน 

 
 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางที่ 7 สรุปการด าเนินงานตามโครงการฝ่าย 4 ฝ่ายโครงการงบประมาณปี 2562 
ที ่ ฝ่าย/ส่วนงาน จ านวนโครงการ งบประมาณที่

จัดสรร 
งบทีใ่ช้จริง คงเหลือ 

1. ฝ่ายวิชาการ 12 342,100 323,987 18,113 

2. ฝ่ายบริหารทั่วไป 3 35,000 62,183 -27,183 

3. ฝ่ายบุคคล 3 122,000 110,846 11,154 

4. ฝ่ายงบประมาณ 2 117,830 104,977 12,853 

รวม 20    
 
แผนภูมิที่ 16 สรุปการด าเนินงานตามโครงการฝ่าย 4 ฝ่ายโครงการงบประมาณปี 2562 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่เหลือจ่าย คือ งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพราะในปีการศึกษานี้มีการระบาทของโรคติดต่อ  
โควิด 19 รัฐมีการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินให้ประชาชน “หยุด อยู่บ้าน ช่วยชาติ” ลดการแพร่ระบาทของโรค โรงเรียน
จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานศึกษา เพื่อสนองนโยบายและเป็นการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคที่
ก าลังระบาท  และงบที่ค้างจ่ายค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และ เมษายน พ.ศ. 2563  
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งบประมาณที่จดัสรร 342,100 35,000 122,000 117,830 616,930

งบที่ใชจ้ริง 323,987 62,183 110,846 104,977 601,993

คงเหลอื 18,113 -27,183 11,154 12,853 14,937
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  ผลการประเมิน 
 ตอนที่ 1 การประเมินคุณภาพภายนอก 

  โรงเรียนเซไลวิทยาคมมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก/ภายในภาพรวมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน: 
มัธยมศึกษาไม่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 8 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 
      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) น้ าหนักคะแนน คะแนน
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้     
   ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.79 ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.40 ดีมาก 

   ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ใฝ่รู้และเรียนอย่างต่อเนื่อง 10.00 10.00 ดีมาก 
   ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 10.00 7.65 ดี 
   ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผู้เรียน 10.00 7.38 ต้องปรับปรุง 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
10.00 7.00 พอใช้ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.30 ดี 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 3.25 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
   ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

   ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      
 ตัวบ่งชี้ท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ ส่งเสริม

บทบาทของสถานศึกษา  
5.00 5.00 ดีมาก 

   ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาความเป็นเลิศ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 77.04 ดี 
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ตารางที่ 9 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก จ าแนกเป็นมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ระดบัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) น้ าหนัก (คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา  
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
   ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

10.00 9.79 ดีมาก 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.40 ดีมาก 
   ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ใฝ่รู้และเรียนอย่างต่อเนื่อง 10.00 10.00 ดีมาก 
   ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 10.00 7.65 ดี 
   ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผู้เรียน 10.00 7.38 ต้องปรับปรุง 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์

พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  
   ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  
     ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 

 
5.00 

 
4.30 

 
ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      
     ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ

มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาความเป็นเลิศ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
5.00 

 
4.00 

 
ดี 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

  ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
10.00 

 
7.00 

 
พอใช้ 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  
     ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย

สถานศึกษาและต้นสังกัด 

 
5.00 

 
3.52 

 
พอใช้ 

ผลคะแนนรวมทั้งหมด 100.00 77.04 ดี 
       โรงเรียนมีผลการประเมินระดับ “ ดี ” โดย สรุปคะแนนรวม เท่ากับ 77.04 คะแนน   
ผลการรับรองมาตรฐานการศึกษา                รับรอง       √     ไม่รับรอง   
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 ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตารางที่ 10 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา  

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนผู้เรียน 
ทั้งหมด (คน) 

 
ผลการประเมินนักเรียนที่

ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได ้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

80 86 28.60 ก าลังพัฒนา 

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

80 86 69.77 ปานกลาง 

3 มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

85 86 64.41 ปานกลาง 

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

80 86 75.10 ดี 

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

56 86 42.72 ก าลังพัฒนา 

6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ 
ที่ดีต่องานอาชีพ 

85 86 61.86 ปานกลาง 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

85 86 72.09 ดี 

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 86 76.54 ดี 
3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย 
90 86 74.80 ดี 

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 80 86 74.44 ดี 
 
 
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 
 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ (ภาษาไทย)  
 โรงเรียนเซไลวิทยาคมมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด โดยมีกระบวนการ ผลการ
ด าเนินงาน จุดเด่น และจุดควรพัฒนาดังนี้ 
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 กระบวนการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 1. Plan การวางแผน โดยการประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือทบทวน  
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน 
และการสื่อสาร โดยมีการวางแผนด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ  
  กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย 
  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 
 2. DO การปฏิบัติตามแผน โดยการจัดกิจกรรม  
  กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย 
  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย  

3. Check การตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือให้ทราบว่า ในขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ แต่สิ่งส าคัญก็คือ ต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและ
บ่อยครั้งแค่ไหน เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถัดไป 
 4. Act การปรับปรุงการด าเนินการ โดยการตรวจสอบข้อบกพร่องเพื่อน ามาเป็นข้อมูล  
ในการวางแผนกิจกรรมส าหรับปีการศึกษาต่อไป 
 ผลการด าเนินงาน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงด าเนินกิจกรรมตามท่ีได้วางแผนไว้ดังนี้ 
  กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการใช้การ PLC ครู
และบุคลากร เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับความสามารถ และทักษะใน
การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร 
  กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย น านักเรียน 
เข้าร่วมติวเข้มกลุ่มเบญจภาคี ที่โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม ในระดับ ม. 3 และ ระดับ ม.6  
  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้พัฒนาผู้เรียนและส่ง
แข่งขันรายการศิลปหัตถกรรมวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ คัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กวี เยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน   
  กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย   
  การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทักษะทางภาษาไทย เพ่ือให้ นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทยและร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  
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และเพ่ืออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทย  
 โดยด าเนินกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทักษะทางภาษาไทย (คัดลายมือ , 
แต่งค าประพันธ์, เรียงความ, เขียนไทย) ผลการด าเนินงานพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับดีทุกกิจกรรม  
 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ปีการศึกษา 
2562 ผู้เรียนระดับชั้น ม. 1- 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 32.07 ซึ่งต่ ากว่า 
ที่สถานศึกษาก าหนด คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 80 
 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2562 มาตรฐาน ท 1.1 การอ่าน ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 37.50 มาตรฐาน ท 2.1 การเขียน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.25 และ มาตรฐาน ท 3.1 การฟัง การดู 
การพูด ค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.13 ซึ่งทั้ง3 ด้านต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด การเขียน การฟัง การดู 
การพูด สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด คือ ร้อยละ 56 
 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2562 มาตรฐาน ท 1.1 การอ่าน ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 33.00 มาตรฐาน ท 2.1 การเขียน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.33 และ มาตรฐาน ท 3.1 การฟัง การดู 
การพูด ค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.33 ซึ่งด้านการอ่าน และการเขียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 แต่การฟัง การดู การพูด สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด คือ ร้อยละ 56 

จุดเด่น 
 กลุ่มสาระภาษาไทยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พัฒนาผู้เรียน 
ให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดโดยการจัดกิจกรรม 
ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนส่งเสริมผู้เรียนให้มีพ้ืนที่ในการแสดงออกตามความสนใจ 
และอย่างเต็มศักยภาพ มีการเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นฐานในการวางแผนพัฒนา โดยความร่วมมือ
ของคณะครูและบุคลากรทุกฝา่ย  
 จุดควรพัฒนา  
 พัฒนาความสามารถด้านการอ่านระดับสูง ในการระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น
จากเรื่องที่อ่าน การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และประเมินค่าเพ่ือน าความรู้ ความคิดไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต วิ เคราะห์เ พ่ือแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง  
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  และการตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิด  ที่ ได้ จากงานเขียน  
อย่างหลากหลายเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตและพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ให้ได้สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งเป้าไว้ 
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รายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ประจ าปีการศึกษา 2562  
     ตารางที่ 11 รายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
กลยุทธ์ตามแผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
ผลส าเร็จ

ตามกลยุทธ ์ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

กลยุทธ์ที ่1   
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. โครงการสร้างเสริมและพฒันาผู้เรียน 80 ดีมาก 77.88 ดี ดี 
2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 80 ดีมาก 76.40 ดี 
3. โครงการวิถีพุทธ 80 ดีมาก 74.80 ดี 
4. โครงส่งเริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโรงเรียนเซไลวิทยาคม 80 ดีมาก 81.60 ดีมาก 
5. โครงการขยะเซไล หา่งไกลโรค 80 ดีมาก 81.20 ดีมาก 
4. โครงการป้องกันยาเสพติดโรคเอดส์เพศศึกษาและกางตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 80 ดีมาก 81.40 ดีมาก 
7. โครงการโรงเรียนสีขาว 80 ดีมาก 77.40 ดี 
8.  โครงการโรงเรียนโรงเรียนสง่เสริมสุขภาพ 80 ดีมาก 74.44 ดี 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.  โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 80 ดีมาก 74.80 ดี ดี 
2. โครงการส่งเสริมบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 80 ดีมาก 78.00 ดี 

กลยุทธ์ที่ 3  
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้าทาง
การศึกษา 

1. โครงการแนะแนวการศึกษา 80 ดีมาก 91.20 ดีเยี่ยม ดี 
2. โครงการส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษา 80 ดีมาก 72.80 ดี 
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 80 ดีมาก 80.00 ดีมาก 
4. โครงการ To be number one 80 ดีมาก 66.00 พอใช้ 
5. โครงการงานระบบดูแลและช่วยเหลือ 80 ดีมาก 74.80 ดี 

กลยุทธ์ที่ 4  
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

1. โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 80 ดีมาก 74.80 ดี ดี 
2. โครงการประกนัภายในสถานศึกษา 80 ดีมาก 72.80 ดี 
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กลยุทธ์ตามแผนฯของโรงเรียน โครงการ 
เป้าหมาย ผลส าเร็จ 

ผลส าเร็จ
ตามกลยุทธ ์ปริมาณ 

(จ านวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
(ต่อ) 

3. โครงการโครงการบริหารงานฝ่าย 80 ดีมาก 75.40 ดี ดี 
4. โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปี 80 ดีมาก 73.00 ดี 
5. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ 80 ดีมาก 74.80 ดี 
6. โครงการงบส ารองโรงเรียน 80 ดีมาก - - 

รวม 80 ดีมาก 76.72 ดี  
 
 ระดับคุณภาพ:  ระดับ 5 ดีเยี่ยม (90-100) สถานศึกษามกีารบริหารจัดการอย่างเปน็ระบบ จัดกจิกรรมที่ส่งผลให้ต่อคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นขั้นตอน น ามาปฏิบัติได้ สนองกลยุทธ์ได้เป็นอย่างด ี

ระดับ 4 ดีมาก (80-89) สถานศึกษามกีารบริหารจัดการอย่างเปน็ระบบ จัดกจิกรรมที่ส่งผลให้ต่อคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นขั้นตอน น ามาปฏิบัติได้ สนองกลยุทธ์ได้ 
ระดับ 3 ดี (70-79)    สถานศึกษามกีารบริหารจัดการอย่างเปน็ระบบ จัดกจิกรรมที่ส่งผลให้ต่อคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม น ามาปฏิบัติได้ สนองกลยุทธ์ได้ 
ระดับ 2 พอใช้ (60-69) สถานศึกษามวีางระบบการบริหารจัดการ การจัดกจิกรรมที่ส่งผลให้ต่อคุณภาพของผู้เรียนเพื่อให้น าไปสู่รูปธรรม น ามาปฏิบัติได้ สนองกลยุทธ์ได้บางส่วน 
ระดับ 1 ปรับปรุง (50-59) สถานศึกษามวีางระบบการบริหารจัดการ การจัดกจิกรรมที่ส่งผลให้ต่อคุณภาพของผู้เรียนเพื่อให้น าไปสู่รูปธรรม น ามาปฏิบัติได้ ไม่สามารถสนองกลยุทธ์ได้ 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเซไลวิทยาคม อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย     หน้า 18 
 

พันธกิจ (Mission) 

เป้าประสงค์ (Goal) 

กลยุทธ์ (Strategy) 

 ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนา 

   วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“ภายในปี 2564 โรงเรียนเซไลวิทยาคมจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผสานชุมชน 
ก้าวทันสื่อเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคล้องกับนโยบาย มุ่งสู่ 
มาตรฐานสากล 

2. ประสานความร่วมมือระหว่าง ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการจัด 
การศึกษา 

3. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี 
5. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

 
1. ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ตาม

มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
2. ชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพ 
3. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ

นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ

ค่านิยมท่ีดี 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0        
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 
 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด   

ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 3  
 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
 

ตารางที่ 12 กลยุทธ์โรงเรียนเซไลวิทยาคมคม ปีการศึกษา 2563 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ความส าเร็จ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

1. โครงการโครงการพัฒนาการอ่าน เขียนคล่อง 
    (โครงการสร้างเสรมิและพัฒนาผู้เรยีน) 

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

2. โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คดิอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น และแก้ปญัหา 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
1.1.5 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

3. โครงการวิถีพุทธ 1.2.1 การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
1.2.2 ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

4. โครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายนกัเรียนโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
(โครงส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโรงเรียนเซไลวิทยาคม 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

5. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเซไล ปลอดภัยโรค 
(โครงการเซไลปลอดขยะ ห่างไกลโรค) 

2.2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ การจดัการ  เรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

6. โครงการขับข่ีปลอดภัย ใส่ใจสขุภาพ  
  (โครงการป้องกันยาเสพติด โรคเอดส์ โรคโควิด 2019 เพศศึกษา

และกางตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร) 

1.2.2 การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษา ก าหนด 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

7. โครงการโรงเรียนสีขาว 1.2.1 การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

8. โครงการโรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1.2.5 สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

9. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 1.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ การจัดการเรยีนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ 

1.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการ
จัดการเรียนรู ้

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

10. โครงการส่งเสริมบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ฝ่ายบรหิารงานบุคคล 
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ตารางท่ี 12 กลยุทธ์โรงเรียนเซไลวิทยาคมคม ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 
กลยุทธ์สถานศึกษา ตัวชี้วัด ความส าเร็จ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  

กลยุทธ์ที่ 3  สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทาง
การศึกษา 

11. โครงการแนะแนวการศึกษา 1.1.6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน อาชีพ 
1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ หลากหลาย 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

12. โครงการส่งเสริมหลักสตูรสถานศกึษา 
 
  

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบด้าน ตามหลักสตูร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปา้หมาย 

3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และ สามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และน าผล มาพัฒนาผู้เรยีน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู ้

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

13. โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และ สามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

14.  โครงการ To be number one 1.2.3 การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

15. โครงการงานระบบดูแลและช่วยเหลือ 1.2.3 การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ฝ่ายบรหิารงานบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

16. โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
(โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งชุมชน) 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

17. โครงการประกันภายในสถานศึกษา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
18. โครงการโครงการพัฒนางานฝ่าย 

(โครงการโครงการบริหารงานฝ่าย) 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ฝ่ายบรหิารงานงบประมาณ 

19. โครงการพัฒนาแผนปฏิบตัิการประจ าป ี 2.1  มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 

ฝ่ายบรหิารงานงบประมาณ 

20. โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อ การจัดการเรยีนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
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 งบหน้าโครงการแจงตามกลยุทธ์ 

ตารางที่ 13 งบหน้าโครงการแจงตามกลยุทธ์ 

กลยุทธ์สถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

โครงการ จ านวนกจิกรรม อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน งบอ่ืน/บริจาค รวม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

1. โครงการพัฒนาการอ่าน เขียนคล่อง (โครงการสร้างเสริมและพฒันาผู้เรยีน) 3 2,000     2,000 
2. โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 14 50,000 15,000  4,500  69,500 
3. โครงการวิถีพุทธ 4 5,000   12,443  17,443 
4. โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโรงเรียนเซไลวิทยาคม 1 

 
  0 0 

5. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเซไลปลอดภัยจากโรค 1 
 

  0 0 
6. โครงการขับข่ีปลอดภยั ใส่ใจสุขภาพ 1 

 
  0 0 

7. โครงการโรงเรียนสีขาว 5 2,000     2,000 
8. โครงการโรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4 20,000     20,000 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

9. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2 17,000   4,700  21,700 

10. โครงการส่งเสริมบุคลากรสู่ความเป็นครมูืออาชีพ 2 55,000     55,000 

กลยุทธ์ที่ 3  สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้าทาง
การศึกษา 

11. โครงการแนะแนวการศึกษา 6 5,000 15,000 4,345 24,345 
12. โครงการส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษา 9 3,500 65,520   69,020 
13. โครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7 36,500    36,500 
14. โครงการ To be number one 2 0     0 
15. โครงการงานระบบดูแลและชว่ยเหลือ 4 80,000     80,000 

กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ 

16. โครงการสัมพันธ์ชุมชน (โครงการสร้างความสมัพันธ์ระหวา่งชุมชน) 5 9,000     9,000 
17. โครงการประกันภายในสถานศึกษา 2 0     0 
18. โครงการพัฒนางานฝ่าย 5 112,600     112,600 
19. โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าป ี 2 20,500     20,500 
20. โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี 4 68,500     68,500 

รวม 83 486,600 95,520 25,988 608,108 
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รายละเอียดโครงการรายมาตรฐาน 
ตารางที่ 14 โครงการรายมาตรฐาน 
มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา โครงการ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิ

ค านวณ 

โครงการพัฒนาการอ่าน เขียนคลอ่ง (โครงการสร้างเสรมิและพัฒนา
ผู้เรยีน) 
โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
     2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 

    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

    4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
    5)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
    6) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ โครงการแนะแนวการศึกษา 

โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 
    1)  การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

 
โครงการโรงเรยีนสีขาว 
โครงการวิถีพุทธ 

 
ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โครงการวิถีพุทธ ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
    3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและ หลากหลาย โครงการแนะแนวการศึกษา 

โครงการ To be number one 
โครงการโรงเรยีนสีขาว 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล 
ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล 

    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม โครงการ To be number one 
โครงการออกก าลังเพื่อสุขภาพ โรงเรียนเซไลวิทยาคม 
โครงการโรงเรยีนสีขาว 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล 
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ตารางที่ 14 โครงการรายมาตรฐาน (ต่อ) 
มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา โครงการ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

2.1  มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด ชัดเจน โครงการพัฒนาแผนปฏิบตัิการประจ าป ี ฝ่ายบรหิารงานงบประมาณ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา โครงการประกันภายในสถานศึกษา 

โครงการโครงการพัฒนางานฝ่าย 
โครงการพัฒนาแผนปฏิบตัิการประจ าป ี
โครงการสัมพันธ์ชุมชน (โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน) 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานงบประมาณ 
ฝ่ายบรหิารงานงบประมาณ

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้น ตามหลกัสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปา้หมาย 
โครงการส่งเสริมหลักสตูรสถานศกึษา ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โครงการส่งเสริมบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ฝ่ายบรหิารงานบุคคล 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อ การจัดการเรยีนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเซไล ปลอดภัยโรค 
โครงการขับข่ีปลอดภยั ใส่ใจสุขภาพ 
โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี 
โครงการโรงเรยีนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิาร จัดการและ
การจัดการเรยีนรู ้

โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
โครงการสัมพันธ์ชุมชน (โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน) 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และ สามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

โครงการส่งเสริมหลักสตูรสถานศกึษา 
โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ โครงการส่งเสริมหลักสตูรสถานศกึษา 
โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โครงการส่งเสริมหลักสตูรสถานศกึษา 
โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และน าผล มาพัฒนา
ผู้เรยีน 

โครงการส่งเสริมหลักสตูรสถานศกึษา ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

โครงการส่งเสริมหลักสตูรสถานศกึษา ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
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สรุปงบประมาณโครงการแต่ละฝ่าย 
ตารางท่ี 15 สรุปงบประมาณโครงการแต่ละฝ่าย 
สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารวิชาการ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
โครงการ กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1. โครงการพัฒนาการอ่าน เขียน

คล่อง  (สร้างเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน ) 

นางสาวอรพรรณ  จันทนา 2,000 กิจกรรมรักการอ่าน นางสาวอรพรรณ  จันทนา 1,000 
กิจกรรมห้องสมุด นางสาวอรพรรณ  จันทนา 500 
กิจกรรมพัฒนาเด็กพิการเรียนรวม นางสาวจุลาลักษณ์  กุมภาพันธ ์ 500 

2. โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ 

นางสาวกัญญพัชร  คณูแก้ว 69,500 กิจกรรมสื่อวัสดุฝึกสอนสอบวิชาการ  นางสาวกัญญพัชร  คณูแก้ว 25,000 
กิจกรรมงานทะเบียน นางสาวกัญญพัชร  คณูแก้ว 0 
กิจกรรมจดัการเรียนการสอน นายศราวุฒ  ประสงค ์ 0 
กิจกรรมงานวัดผล นางสาวกัญญพัชร  คณูแก้ว 0 

ยกผลสัมฤทธ์ิกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ นางสาวกัญญพัชร  คณูแก้ว 1,000 
ยกผลสัมฤทธ์ิกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย นางสาวอรพรรณ  จันทนา 1,000 
ยกผลสัมฤทธ์ิกลุม่สาระการเรยีนรูส้ังคม นายเกรียงไกร สวัสดิไ์ทย 1,000 
ยกผลสัมฤทธ์ิกลุม่สาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ นางอมรรัตน ์ ขัตติสอน *14,500 
ยกผลสัมฤทธ์ิกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษ นางวิราภรณ ์ ทิพรส 4,000 
ยกผลสัมฤทธ์ิกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ นางธนพร  จะเกรง 2,000 
ยกผลสัมฤทธ์ิกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ิลปะ-ดนตร ี นายสุนทร  พลดอน 5,000 
ยกผลสัมฤทธ์ิกลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษา นางบัวหลัน  ค าประมวล 1,000 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นายพลกฤต  บุญอินทร์ **10,000 
กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิ O-net  นางสาวกัญญพัชร  คณูแก้ว ***5,000 

3. โครงการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

นายพลกฤต  บุญอินทร ์ 21,700 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสื่อ ICT นายพลกฤต  บุญอินทร์ ****4,700 
กิจกรรมจดัซื้อกล้องวงจรปดิ นายพลกฤต  บุญอินทร์  17,000 
กิจกรรมพัฒนาสื่อมัตติมีเดียและเทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษา  

นายพลกฤต  บุญอินทร์ 0 

หมายเหต ุ      * งบเหลือจา่ยค่าอปุกรณ์การเรียน หนังสือเรียน จากปีการศึกษา 2562 จ านวน 4,500 บาท           ** งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: การแข่งขันทักษะทางวชิาการ จ านวน 10,000 บาท             
                            *** งบกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน:ยกผลสัมฤทธิ ์O-net จ านวน 5,000 บาท                                          **** งบเหลือจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน จากปกีารศึกษา 2562 จ านวน 4,700 บาท            
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สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารวิชาการ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ 
โครงการ กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
4. โครงการแนะแนวการศึกษา นายศราวุฒิ  ประสงค ์ 20,000 กิจกรรมงานรับนักเรยีน นายศราวุฒิ  ประสงค ์ 500 

กิจกรรมเปิดค่ายวิชาการ (Open house)  นายพลกฤต  บุญอินทร์  *15,000 
กิจกรรมปฐมนิเทศ นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว 

นางสาวจุลาลักษณ์  กุมภาพันธ ์
1,000 

กิจกรรมออกแนะแนวการศึกษาตอ่ นายศราวุฒิ  ประสงค ์ 0 
กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว 

นางสาวจุลาลักษณ์  กุมภาพันธ ์
3,500 

กิจกรรมงาน ก.ย.ศ. นายศราวุฒิ  ประสงค ์ **4,345 
5. โครงการวิถีพุทธ นายเกรียงไกร สวสัดิไ์ทย 17,443 กิจกรรม 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ/ 

กิจกรรมโรงเรียนคณุธรรม 
นายเกรียงไกร  สวสัดิ์ไทย ***12,443 

กิจกรรมวันส าคัญ นายเกรียงไกร  สวสัดิ์ไทย 5,000 
กิจกรรมพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรมนักเรียน นายเกรียงไกร  สวสัดิ์ไทย 

นายพงศธร แสงอาวุธ 
0 

6. โครงการส่งเสริมหลักสตูร
สถานศึกษา 

นายพลกฤต  บุญอินทร ์ 66,020 กิจกรรมงานปรังปรุงและพัฒนาหลักสูตร นายพลกฤต  บุญอินทร์ 500 
กิจกรรมชุมนมุ นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว 3,000 
กิจกรรมลดเวลาเรียน นายศราวุฒิ  ประสงค ์ 0 
กิจกรรมPLC นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว   
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี นายพลกฤต  บุญอินทร์ ****20,000 
กิจกรรมวิจยัในช้ันเรียน นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว 0 
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว 0 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นางอมรรัตน ์ ขัตติสอน  0 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรูภ้ายนอก นายพลกฤต  บุญอินทร์ *****45,520 

หมายเหต ุ      * งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: เปิดค่ายวิชาการ (Open house) จ านวน 15,000  บาท                                     ** งบสนับสนุนจากกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จ านวน 4,345 บาท 
       *** งบสนับสนุนจากศูนย์ศาสนาวันอาทิตย์: กิจกรรม 29 ประการสู่ความเปน็โรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรม จ านวน 12,443 บาท 
                   **** งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ีจ านวน 20,000 บาท                                           ***** งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกจ านวน  45,520 บาท   
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สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารวิชาการ (ต่อ)          

ที ่ ชื่อโครงการ 
โครงการ กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
7. โครงการประกันภายใน

สถานศึกษา 
นายพลกฤต  บุญอินทร ์ 0 กิจกรรมประกันภายในสถานศึกษา นายพลกฤต  บุญอินทร ์ 0 

กิจกรรมนเิทศภายใน นายพลกฤต  บุญอินทร ์ 0 
8. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นางฌารินี  ทองมี 
นางธนพร  จะเกรง 
นางสาวศตพร  จงแต่งกลาง 
 

39,500 กิจกรรมมัลเบอรี่เซไลใส่ใจสุขภาพ นางธนพร  จะเกรง 
นายเกรียงไกร  สวสัดิ์ไทย 
นายพลกฤต  บุญอินทร ์

1,500 

กิจกรรมเพาะเหด็ในโรงเรือน นางฌารินี  ทองมี 
นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 
นางสาวศตพร  จงแต่งกลาง 
นางสาวจุลาลักษณ ์ กุมภาพันธ ์

0 

กิจกรรมเลี้ยงกบ นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว 
นางบัวหลัน  ค าประมวล 
นางวิราภรณ์  ทิพรส 
นางสาวอรพรรณ  จันทนา 

5,000 

กิจกรรม To Be Number One นายพงศธร แสงอาวุธ 
นายสุนทร  พลดอน 
นายศราวุฒิ  ประสงค ์
นางสาววราภรณ์  เลิศสะพุง 

0 

กิจกรรมเตรยีมรบัการประเมิน ศรร. นางฌาริน ีทองมีและคณะ 30,000 
9.  To be number one นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว 0 กิจกรรม To be number one Idal นางสาวกัญญพัชร  คณูแก้ว 0 

กิจกรรมสหกรณ์โรงเรยีน นางวิราภรณ์  ทิพรส 
นางสาวจุลาลักษณ ์ กุมภาพันธ ์

0 

10. 
โครงการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ โรงเรียนเซไลวิทยาคม 

นางฌาริน ี ทองมี 
นายพงศธร แสงอาวุธ 

0 กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ นางฌาริน ี ทองมี 
นายพงศธร แสงอาวุธ 

0 

         หมายเหต ุ        ตวัย่อ ศรร. หมายถึง การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเซไลวิทยาคม อ าวงัสะพุง จังหวัดเลย     หน้า 27 
 

สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารวิชาการ (ต่อ)          

ที ่ ชื่อโครงการ 
โครงการ กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

11. 
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเซไลปลอดภยัจากโรค 

นายสุนทร  พลดอน 0 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม นายสุนทร  พลดอน 0 

12. 
โครงการกีฬาเซไล ต้านภัยยา
เสพติด 

นายเกรียงไกร/ครูพละ 0 กิจกรรมแข่งกันกีฬาตา้นยาเสพตดิ  นายเกรียงไกร  สวสัดิ์ไทย 
นายพงศธร แสงอาวุธ 

0 

รวมงบท่ีได้จดัสรรรายโครงการ 236,163 รวมงบท่ีได้จดัสรรรายกิจกรรม 236,163 
 

 
สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ชื่อโครงการ 
โครงการ กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1. โครงการพัฒนางานอาคาร

สถานท่ี 
นายพงศธร แสงอาวุธ 
นายสุนทร  พลดอน 

68,500 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า/งานโสตทัศนูปกร นายพลกฤต  บุญอินทร์ 0 
กิจกรรมพัฒนาระบบน้ าโรงเรยีน นายสุนทร  พลดอน 

นายพงศธร แสงอาวุธ 
5,000 

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี นายพงศธร แสงอาวุธ 
นายสุนทร  พลดอน 

45,000 

กิจกรรมประกวดห้องเรียนและเขตรับผดิชอบ นายพงศธร แสงอาวุธ 

นายสุนทร  พลดอน 

18,500 

กิจกรรมบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน นายพงศธร แสงอาวุธ 

นายสุนทร  พลดอน 
0 

2. โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
(โครงการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน)  

นางฌารินี  ทองมี 
นางสาวศตพร  จงแต่งกลาง 

9,000 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  นางฌารินี  ทองมี 5,000 
กิจกรรมครูประจ าหมู่บ้าน นางฌารินี  ทองมี  0 
กิจกรรมงานประชาสมัพันธ์ นางสาวศตพร  จงแต่งกลาง 2,000 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นางฌารินี  ทองมี 2,000 
กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน นางฌาริน ี ทองมี  0 
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สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
            

ที ่ ชื่อโครงการ 
โครงการ กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
3. โครงการโรงเรยีนโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ 
 

นางสาวอรพรรณ  จันทนา 20,000 
 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ นางสาวอรพรรณ จันทนา 0 
กิจกรรมงานอนามยั นางสาวอรพรรณ จันทนา 0 
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน นายพงศธร แสงอาวุธ 0 
กิจกรรมกีฬาภายใน นายพงศธร แสงอาวุธ 20,000 

  รวมงบท่ีได้จดัสรรรายโครงการ 97,500   รวมงบท่ีได้จัดสรรรายกิจกรรม 97,500 
 
สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
โครงการ กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1. โครงการพัฒนาแผนงาน

โครงการและนโยบาย 
(ปฏิบัติการประจ าปี) 

นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 20,500 จัดท า ติดตามและรายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

นางอมรรัตน ์ ขัตติสอน 500 

งบส ารองโรงเรียน นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 20,000 
2. โครงการพัฒนางานฝา่ย นางบัวหลัน  ค าประมวล 112,600 ค่าสาธารณูปโภค นางสาวอมรรตัน์  ขัตตสิอน 70,000 

การบริหารงานฝ่ายวิชาการ นายพลกฤต  บุญอินทร ์ 13,600 

การบริหารงานฝ่ายบุคคล นางธนพร  จะเกรง 6,000 

การบริหารงานฝ่ายทั่วไป นางฌาริน ี ทองมี 15,000 

การบริหารงานฝ่ายงบประมาณ นางบัวหลัน  ค าประมวล 8,000 

 รวมงบท่ีได้จดัสรรรายโครงการ 133,100   รวมงบท่ีได้จัดสรรรายกิจกรรม  133,100 
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สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ที ่ ชื่อโครงการ 
โครงการ กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1. โครงการพัฒนาครูและ

บุคคลากรทางการศึกษา 
(ส่งเสรมิบุคลากรสู่ความเป็น
ครูมืออาชีพ) 

นางวิราภรณ์  ทิพรส 55,000 กิจกรรมส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ
อบรมๆ 

นางวิราภรณ์  ทิพรส 55,000 

กิจกรรมศึกษาดูงาน นางวิราภรณ์  ทิพรส 0 

2. โครงการระบบดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรยีน 

นางธนพร  จะเกรง 
นายพงศธร แสงอาวุธ 

80,000 
 

งานบริการรถรับ-ส่งนักเรยีน นางธนพร  จะเกรง 
นายพงศธร แสงอาวุธ 

80,000 

กิจกรรมงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 
ขั้นตอน 

นางธนพร  จะเกรง 
ครูที่ปรึกษา 

0 

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัยนักเรียน นางธนพร  จะเกรง 
นายพงศธร แสงอาวุธ 

0 

เยี่ยมบ้านนักเรียน นางธนพร  จะเกรง 
ครูที่ปรึกษา 

0 

3. โรงเรียนสีขาว นายเกรียงไกร  สวสัดิ์ไทย 
นายพงศธร แสงอาวุธ 
 

2,000 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด นายเกรียงไกร  สวสัดิ์ไทย 
นายพงศธร แสงอาวุธ 

 0 

กิจกรรมห้องเรียนสีขาว นายเกรียงไกร  สวสัดิ์ไทย 
นายพงศธร แสงอาวุธ 

0 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย นายเกรียงไกร  สวสัดิ์ไทย 
นายพงศธร แสงอาวุธ 

 0 

กิจกรรมรับน้อง นายเกรียงไกร  สวสัดิ์ไทย 
นายพงศธร แสงอาวุธ 

2,000 

กิจกรรมอบรมวินัยและกฎจราจร นายเกรียงไกร  สวสัดิ์ไทย 
นายพงศธร แสงอาวุธ 

 0 

  รวมงบท่ีได้จดัสรรรายโครงการ 137,000   รวมงบท่ีได้จัดสรรรายกิจกรรม 137,000 
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รายละเอียดโครงการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ชื่อโครงการ           โครงการพัฒนาการอ่าน เขียนคล่อง (สร้างเสริมและพัฒนาผู้เรียน ) 
สนองกลยุทธ์ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม        

นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาภาค
บังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนองมาตรฐาน    ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.1.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ ของแต่ละระดับชั้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอรพรรณ  จันทนา 
ลักษณะโครงการ                        ใหม่                   √    ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย การอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งน้อยลง
ไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี และตรงกับความสนใจ การขาดแรงจูงใจและ
แรงกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการอ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่ ดังนั้น การอ่าน
หนังสือจนเกิดเป็นนิสัย จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศ
เจตนารมณ์ให้ปี “2559 เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและท าให้การด าเนินการตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบสอง ของส านักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) พบว่า มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเพียงร้อยละ 24 ที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับได้ และในกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ได้ให้น้ าหนักของความส าคัญของมาตรฐาน
ที่ ๖ สูงถึงร้อยละ ๑๕ จากมาตรฐานการประเมิน 7 มาตรฐาน 
 ดังนั้น โรงเรียนเซไลวิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดประจ าปี
งบประมาณ 2563 ขึ้น เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนัก สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ครูและนักเรียน 
เห็นความส าคัญของการอ่าน เร่งรณรงค์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น สนอ งต่อนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านและส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้การอ่าน
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการใช้ห้องสมุดเพ่ือการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า 
2.2 เพ่ือส่งเสริมนิสัยการอ่าน  
2.3 นักเรียนและครูทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการอ่านได้เป็นอย่างดี 
 

3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 3.1 เป้าหมาย  

1) เชิงปริมาณ 
1.1 นักเรียนและครูทุกคนสามารถใช้ห้องสมุดเพ่ือการเรียนการสอนและการศึกษา

ค้นคว้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนครูและนักเรียนทั้งหมด 
 2) เชิงคุณภาพ 

             2.1 นักเรียนและครูทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน 
           2.2 นักเรียนและครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการอ่าน 

          3.2 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
                  3.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ 
 

4.กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนินงาน (P) 
-   ขออนุมัติโครงการ 
-   แต่งตั้งคณะท างาน 
-   จัดท าปฏิทินงาน 

 พ.ค.-มิ.ย.63 - นางสาวอรพรรณ  จันทนา 

2. ด าเนินการตามแผน (D) 
    1) กิจกรรมรักการอ่าน 
    2) กิจกรรมห้องสมุด 
    3) กิจกรรมพัฒนาเด็กพิการเรียนรวม 

 
ปีการศึกษา 2563 
ปีการศึกษา 2563 
ปีการศึกษา 2563 

 
1,000 
500 
500 

 
นางสาวอรพรรณ  จันทนา 
นางสาวอรพรรณ  จันทนา 
นางสาวจุลาลักษณ์  กุมภาพันธ์ 

3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C) 
  1) รายงานกิจกรรมรักการอ่าน 

2) รายงานกิจกรรมห้องสมุด 
3) รายงานกิจกรรมพัฒนาเด็กพิการ

เรียนรวม 

 
1–31 มี.ค. 64 
1–31 มี.ค. 64 
1–31 มี.ค. 64 

 
- 
- 
- 

 
นางสาวอรพรรณ  จันทนา 
นางสาวอรพรรณ  จันทนา 
นางสาวจุลาลักษณ์  กุมภาพันธ์ 

4. การประเมิน / รายงานผล (A) 
-   วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงาน 

1–31 มี.ค. 64 - นางสาวอรพรรณ  จันทนา 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
 5.1 งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด  จ านวน  2,000  บาท ประกอบด้วย 
  1)  งบอุดหนุน       จ านวน 2,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินการ ที่มาของเงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมรักการอ่าน - - 1,000 1,000 งบอุดหนุน 
2. กิจกรรมห้องสมุด - - 500 500 งบอุดหนุน 
3. กิจกรรมพัฒนาเด็กพิการเรียนรวม - - 500 500 งบอุดหนุน 

 
6. การประเมินผล  

หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context 
Evaluation) 

ความสอดคล้องระหว่าง 
นโยบายโรงเรียน 
มาตรฐานการศึกษาชาติ 
กับวัตถุประสงค์ ของ
โครงการ 

มีความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ ร้อยละ 80 
ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึงพอใจที่
ระดับ “ดีมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร 
(Input Evaluation)  

คน (Man) 
 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเปา้ทีก่ าหนด 
และเข้าร่วมร้อยละ 80 ขึ้นไป 

แบบบนัทึกการเข้าร่วม
โครงการ 

 

งบประมาณ (Money)  
 
 

ที่ใช้ในการด าเนนิโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วิธีการ (Method) 
 

 

รูปแบบการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material) วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการด าเนิน
โครงการ 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

1. การวางแผนงาน  
2. การติดตามการ 
ด าเนินงาน  
3. การบริหารจัดการ ของ
โครงการ 

การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็นระบบ 
ที่ระดับความพึงพอใจ ระดับ “ระดับ
มาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านผลผลิต ( Product ) ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนและครูทุกคนมีนสิัยรักการอ่าน 
และสามารถใช้เทคโนโลยีในการอ่านได ้

แบบประเมนิโครงการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนและครูทุกคนรักการอ่าน 
7.2 นักเรียนและครูทุกคนสามารถใช้ห้องสมุดเพ่ือการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า 

 
8. การอนุมัติโครงการ 

 
 
 

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ       ลงชือ่ ............................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวอรพรรณ  จันทนา)                (นายพลกฤต  บุญอินทร์) 
              ต าแหน่ง คร ู                                   ต าแหน่ง หัวหน้าฝา่ยบริหารงานวิชาการ 

 
 

                                                           ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายธิติพัชร์  มาลา) 

                                                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ   ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
สนองกลยุทธ์             ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ                                           
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย   

   แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                          

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว 
ลักษณะโครงการ                                  ใหม่              √            ต่อเนื่อง …………… 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็น
เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้ผู้เรียน 
ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ เป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ   

 ทั้งนี้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความรู้จัดกระบวนการเรียนรู้ เนื้อหา
สาระ กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด ฝึกการปฏิบัติจริง 
และมีการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายแล้วน าผลการประเมินมาพัฒนา (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 2542 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 2545) นอกจากนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  
ยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงคิดเป็น  
ท าเป็นแก้ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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 ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนเซไล
วิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน                           
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 2.3  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น  
           2.4 เพ่ือให้การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ และ  
 มีประสิทธิภาพ 
          2.5 เพ่ือส่งนักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการเข้าแข้งขันในหน่วยงานต้นสังกัด องค์กรและหน่วยงานอื่นๆ 
          2.6 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่
โรงเรียนและวงศ์ตระกูล 
 
3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

3.1 เป้าหมาย  
 1) เชิงปริมาณ 

1.1 นักเรียนโรงเรียนเซไลวิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 

          1.2 นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
          1.3 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆของ องค์กร สังกัด อย่างน้อย 5 กลุ่มสาระ 
  1.4 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในงานมหกรรมทางวิชาการของ สพฐ. ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
 2) เชิงคุณภาพ 

             2.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   
           2.2 นักเรียนได้รับการวัดประเมินผลทางการเรียนอย่างเป็นระบบ  

     2.3 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเชิงวิชาการและในการด ารงชีวิตซึ่งเกิด
จากการแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

          3.2 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ (เน้นระดับตัวบ่งชี้/ประเด็นพิจารณา ตามที่มาตรก าหนด) 
                   3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปเพิ่มข้ึนในทุกกลุ่มสาระ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 
         3.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการสอบ O-Net เฉลี่ยเพิ่มขึ้น  
          3.2.3 นักเรียนได้รับการวัดประเมินผลทางการเรียนอย่างเป็นระบบ  
         3.2.4 นักเรียนไดเ้ข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆของ องค์กร สังกัด อย่างน้อย 5 กลุ่มสาระ 
         3.2.5 นักเรียนเข้าแข่งขันในงานมหกรรมทางวิชาการของ สพฐ. ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
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4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนนิงาน (P) 
-   ขออนุมัติโครงการ 
-   แต่งตั้งคณะท างาน 
-   จัดท าปฏทิินงาน 

 พ.ค. 63 - นางสาวกัญญพชัร  คูณแก้ว 
และคณะครู 

2. ด าเนินการตามแผน (D) 
1. สื่อวัสดุฝึกสอนสอบวชิาการ  

    2. งานทะเบยีนงานวดัผล 
    3. งานจัดการเรียนการสอน 
   4. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   5. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรูภ้าษาไทย 
   6. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา 
    7. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
    8. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
    9. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรูก้ารงานพืน้ฐานอาชีพ 
   10. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ-ดนตร ีนาฏศิลป ์
   11. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
   12. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   13. ยกผลสัมฤทธิ์ O-Net 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
25,000 

- 
- 

1,000 
 

1,000 
- 

1,000 
 

10,000 
 

4,000 
 

    2,000 
 

5,000 
 

1,000 
 

10,000 
 5,000 

 
นางสาวกัญญพชัร  คูณแก้ว 
นางสาวกัญญพชัร  คูณแก้ว 
นายศราวฒุิ  ประสงค์  
นางสาวกัญญพชัร  คูณแก้ว 
 
นางสาวอรพรรณ  จันทนา 
 
นายเกรียงไกร  สวัสดิ์ไทย 
 
นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 
 
นางวิราภรณ์  ทิพรส 
 
นางธนพร  จะเกรง 
 
นายสนุทร  พลดอน 
 
นางบัวหลัน  ค าประมวล 
 
นายพลกฤต  บุญอินทร ์
นางสาวกัญญพชัร  คูณแก้ว 

3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C) 
1. รายงานการจัดซื้อสื่อวัสดุฝึกสอน 

           สอบวิชาการ  
    2. รายงานงานทะเบียนวัดผล 
    3. รายงานงานจดัการเรียนการสอน 
    4. รายงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 5. รายงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
1–31 มี.ค. 64 

 
1–31 มี.ค. 64 
1–31 มี.ค. 64 
1–31 มี.ค. 64 

 
1–31 มี.ค. 64 

 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
นางสาวกัญญพชัร  คูณแก้ว 
 
นางสาวกัญญพชัร  คูณแก้ว 
นายศราวฒุิ  ประสงค์ 
นางสาวกัญญพชัร  คูณแก้ว 
 
นางสาวอรพรรณ  จันทนา 
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กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

    6. รายงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

7. รายงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

    8. รายงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 9. รายงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานพืน้ฐานอาชีพ 

10. รายงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี นาฏศิลป ์

11. รายงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  12. รายงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  13. รายงานยกผลสัมฤทธิ์ O-Net 

1–31 มี.ค. 64 
 

1–31 มี.ค. 64 
 

1–31 มี.ค. 64 
 

1–31 มี.ค. 64 
 

1–31 มี.ค. 64 
 

1–31 มี.ค. 64 
 

1–31 มี.ค. 64 
1–31 มี.ค. 64 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
- 

 

นายเกรียงไกร  สวัสดิ์ไทย 
 
นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 
 
นางวิราภรณ์  ทิพรส 
 
นางธนพร  จะเกรง 
 
นายสนุทร  พลดอน 
 
นางบัวหลัน  ค าประมวล 
 
นายพลกฤต  บุญอินทร ์
นางสาวกัญญพชัร  คูณแก้ว 

4. การประเมิน / รายงานผล (A) 
-   วิเคราะห์และรายงานสรปุผลการ

ด าเนินงาน 

1–31 มี.ค. 64 - นางสาวกัญญพชัร  คูณแก้ว 

 

5. งบประมาณที่ใช้ 
5.1 งบอุดหนุนงบประมาณ      65,000  บาท 

ที่ 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงนิ

งบประมาณ 
งบด าเนนิการ 

ที่มาของงบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

1. สื่อวัสดุฝึกสอนสอบ   25,000 25,000 งบอุดหนุน 
2. ยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์
  1,000 1,000 งบอุดหนุน 

3. ยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

  1,000 1,000 งบอุดหนุน 

4. ยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
และวัฒนธรรม 

  1,000 1,000 งบอุดหนุน 

5. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  10,000 10,000 
 

งบอุดหนุน 

6. ยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

  4,000 4,000 งบอุดหนุน 

7. ยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

  2,000 
 

2,000 
 

งบอุดหนุน 

8. ยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-
ดนตร ี

  5,000 5,000 งบอุดหนุน 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเซไลวิทยาคม อ าวงัสะพุง จังหวัดเลย     หน้า 39 
 

ที่ 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงนิ

งบประมาณ 
งบด าเนนิการ 

ที่มาของงบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

9. ยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา 

  1,000 1,000 งบอุดหนุน 

10. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ   10,000 10,000 งบพัฒนาผู้เรียน 

11. ยกผลสัมฤทธิ์ O-net   5,000 5,000 งบพัฒนผู้เรียน 

  
6. การประเมินผล 

หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context 
Evaluation) 

ความสอดคล้องระหว่าง 
นโยบายโรงเรียน 
มาตรฐานการศึกษาชาติ 
กับวัตถุประสงค์ ของ
โครงการ 

ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ ร้อยละ 80 
ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึงพอใจที่
ระดับ “ดีมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร 
(Input Evaluation)  

คน (Man) 
 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเปา้ทีก่ าหนด 
และเข้าร่วมร้อยละ 80 ขึ้นไป 

แบบบนัทึกการเข้าร่วม
โครงการ 

 

งบประมาณ (Money)  
 
 

งบประมาณการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสมสามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วิธีการ (Method) 
 

 

รูปแบบการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material) วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการด าเนิน
โครงการ 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

1. การวางแผนงาน  
2. การติดตามการ 
ด าเนินงาน  
3. การบริหารจัดการ ของ
โครงการ 

การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็นระบบ 
ที่ระดับความพึงพอใจ ระดับ “ระดับ
มาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านผลผลิต ( Product ) ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนมีความรู้และทักษะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ มี
ทักษะเชิงวชิาการและการด ารงชีวิตซึ่ง
เกิดจากการแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

แบบประเมนิโครงการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          7.1 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา                     
 7.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้น  
           7.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ และ  
                มีประสิทธิภาพ 
 7.4 นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

    7.5 นักเรียนมีประสบการณ์สัมผัสบรรยากาศการแข่งขัน และฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยตัวเองเมื่อ
อยู่ในสถานการณ์การแข่งขัน 

 
 
8. การอนุมัติโครงการ  

 
               

       ลงชื่อ                ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว )                                  (นายพลกฤต  บุญอินทร์) 
                   ต าแหน่ง คร ู                                         ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 

 ลงชื่อ             ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายธิติพัชร์  มาลา) 

   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
สนองกลยุทธ์                          ข้อที ่2 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นายพลกฤต  บุญอินทร 
ลักษณะโครงการ                                  ใหม่              √    ต่อเนื่อง …………… 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่แพร่กระจายจากทุกมุมโลกได้ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเกือบทุกด้าน
เทคโนโลยีรวมถึงกระแสข้อมูลข่าวสารได้กลายเป็นปัจจัยส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมโลกในด้านการศึกษานับได้ว่า
เทคโนโลยีได้ท าให้กระบวนการจัดการศึกษามีพัฒนาการที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน น าไปสู่การค้นพบวิธีการใหม่ๆใน
การปฎิวัติระบบรูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหาการจัดการศึกษาจากรูปแบบเดิมมาสู่รูปแบบใหม่น ามาซึ่งนวัตกรรม
หลากหลายรูปแบบเป็นการน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ผสมผสาน สนับสนุนกลไกการจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด  
 โรงเรียนเซไลวิทยาคม จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มต่างๆ จ าเป็นต้องใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กับผู้เรียน 
และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความหลากหลายในการเรียนรู้ สื่อ สื่อเทคโนโลยีต่างๆมี
สภาพเก่า ช ารุด และล้าหลังไม่ทันสมัย ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือ
จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา ให้สามารถใช้งานได้และทันสมัย 
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน ครู และชุมชน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือศึกษาเพ่ิมเติม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล 
 
2. วัตถุประสงค์ 
         2.1. เพ่ือจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม ผลิตและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีรวมทั้งนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 
         2.2. เพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 
         2.3. สนับสนุนการอบรมพัฒนาครูในการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
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3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
3.1 เป้าหมาย  
 1) เชิงปริมาณ 

1.1 โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 80  

              1.2 ครูทุกคนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียน 
   การสอน 

          2) เชิงคุณภาพ 
2.1 โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีรวมทั้งนวัตกรรมเพ่ือการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอย่าง

พอเพียง และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      
           3.2 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
                   3.2.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา          

         3.2.2 ครูผู้สอนร้อยละ 100 สามารถใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก 
         

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนินงาน (P) 
-   ขออนุมัติโครงการ 
-   แต่งตั้งคณะท างาน 
-   จัดท าปฏิทินงาน 

 เม.ย. - พ.ค. 63 - นายพลกฤต  บุญอินทร์ 

2. ด าเนินการตามแผน (D) 
- กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสื่อ ICT 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อมัตติมีเดียและ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
4,700 
17,000 

 

 
นายพลกฤต  บุญอินทร์ 
นายพลกฤต  บุญอินทร์ 
 

3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C) 
- รายงานกิจกรรมกิจกรรมปรับปรุง

พัฒนาสื่อ ICT 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อมัตติมีเดียและ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 
1–31 มี.ค. 64 

 
1–31 มี.ค. 64 

 
- 
 
- 

 

 
นายพลกฤต  บุญอินทร์ 
 
นายพลกฤต  บุญอินทร์ 

4. การประเมิน / รายงานผล (A) 
-   วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงาน 

1–31 มี.ค. 64 - นายพลกฤต  บุญอินทร์ 
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5. งบประมาณที่ใช้  
งบประมาณที่ใช้ จ านวน 21,700 บาท ประกอบด้วย 
5.1 งบเหลือจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 4,700  บาท 
5.2 งบเงินอุดหนุน จ านวน 17,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม/ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ ที่มาของงบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสื่อ ICT   4,700 4,700 งบเหลือจ่ายค่า
อุปกรณ์การเรียน     
/ค่าหนังสือเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

2 กิจกรรมพัฒนาสื่อมัตติมีเดียและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

  17,000 17,000 งบเงินอุดหนุน 

 
6. การประเมินผล 

หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านสภาวะแวดล้อม
หรือบริบท 
 (Context 
Evaluation) 

ความสอดคล้องระหว่าง 
นโยบายโรงเรียน มาตรฐาน
การศึกษาชาติ กบัวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ ร้อยละ 80 
ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึงพอใจที่
ระดับ “ดีมาก” 

แบบประเมนิ
โครงการ 

ด้านปัจจัยหรือ
ทรัพยากร (Input 
Evaluation)  

คน (Man) 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเปา้ทีก่ าหนด 
และเข้าร่วมร้อยละ 80 ขึ้นไป 

แบบบนัทึกการเข้า
ร่วมโครงการ 

งบประมาณ (Money)  
 
 

งบประมาณการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสมสามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค ์

แบบประเมนิ
โครงการ 

วิธีการ (Method) 
 

 

รูปแบบการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค ์

แบบประเมนิ
โครงการ 

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material) วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการด าเนิน
โครงการ 

แบบประเมนิ
โครงการ 

ด้านกระบวนการ 
(Process 
Evaluation) 

1. การวางแผนงาน  
2. การติดตามการ ด าเนนิงาน  
3. การบริหารจัดการของ
โครงการ 

การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็นระบบ 
ที่ระดับความพึงพอใจ ระดับ “ระดับ
มาก” 

แบบประเมนิ
โครงการ 

ด้านผลผลิต 
 (Product ) 

ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีรวมทั้ง
นวัตกรรมเพื่อการศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างพอเพียง และใช้ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

แบบประเมนิ
โครงการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1.  โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีรวมทั้งนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน 
7.2.  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

 
8. การอนุมัติโครงการ  
     
 

ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ/ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายพลกฤต  บุญอินทร์) 
                                                             ต าแหนง่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

                                                                       ลงชื่อ                                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                                     (นายธิติพัชร์  มาลา) 
                                                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ        แนะแนวการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  ข้อที ่2 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด

ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน                   ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   1.1.6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
                                             1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ หลากหลาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ        ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ         นายศราวุฒิ  ประสงค์ 
ลักษณะโครงการ                           ใหม่               √    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ         1 เมษายน 2563  - 31 มีนาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการเรียนการสอนให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาตินั้น การแนะแนว  เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้นักเรียนรู้จักทางท่ีจะใช้ความสามารถขณะที่มีอยู่ให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้มากที่สุดและรู้จักเลือกตัดสินใจสิ่งต่าง ๆได้โดยชาญฉลาดมีเหตุผลและถูกต้อง
นอกจากนั้นการแนะแนวยังช่วยให้นักเรียนได้รู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม  รู้จักปรับตัวให้
เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดีจนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในการ
การด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนมีหลายกิจกรรมในงานแนะแนวที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้มีพัฒนาการที่
ดีขึ้น เช่น การแนะแนวศึกษาต่อ การปัจฉิมนิเทศนักเรียน รวมไปถึงการให้นักเรียนมีส่วนร่วมช่วยในการชักชวน
ให้น้องได้มาศึกษาต่อในโรงเรียนแห่งนี้ เป็นต้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะแนวแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน 
2. เพ่ือแนะแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียนเมื่อจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6 
3. เพ่ือให้โรงเรียนมีนักเรียนที่เพ่ิมข้ึน 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและสามารถหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได้ 
5. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและทางทุนทรัพย์ในการศึกษาให้กับนักเรียน 

 
 3.  เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

3.1 เป้าหมาย 
1)  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

   1. จัดท าเอกสาร วารสาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานแนะแนวปีการศึกษาละ 1 ฉบับ 
       2. แนะแนวการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ได้ร้อยละ 100 
   3. มีจ านวนนักเรียนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
               2)  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                              1. ผู้เข้ารับบริการ รับทราบ และเข้าใจในข้อมูล ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์  
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                               2. ผู้เรยีนมีความรู้ ความเข้าใจในตัวเอง และมีภูมิคุมกันในตัวเอง  
3. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด          

มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
          3.2 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
                     1. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการมาศึกษาต่อที่โรงเรียนเซไลวิทยาคมคมร้อยละ 80 
                     2. นักเรียนโรงเรียนเซไลวิทยาคมคมจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร้อยละ 100 
 
4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนินงาน (P) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท าปฏิทินงาน 
- ประชุมชี้แจง 

พ.ค. 63 
  

- นายศราวุฒิ  ประสงค์ 

2. ด าเนินการตามแผน (D)  
- กิจกรรมงานรับนักเรียน 
- กิจกรรมเปิดค่ายวิชาการ  

(Open house) 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ 

 
- กิจกรรมออกแนะแนวการศึกษาต่อ 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

 
- กิจกรรมงาน ก.ย.ศ. 

 
พ.ค. 63 - มิ.ย. 63 

ม.ค.- มี.ค. 64 
 

พ.ค. – มิ.ย. 63 
 

ก.พ. –มี.ค. 63 
ก.พ. –มี.ค. 63 

 
ตลอดปีการศึกษา 

- 
500 

15,000 
- 

1,000 
 
- 

3,500 
 

4,345 

 
นายศราวุฒิ  ประสงค์ 
นายพลกฤต  บุญอินทร์ 
 
นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว/
นางสาวจุฬาลักษณ์   
นายศราวุฒิ  ประสงค์ 
นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว/ 
นางสาวจุฬาลักษณ์   
นายศราวุฒิ  ประสงค์ 

3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C) 
- กิจกรรมงานรับนักเรียน 
- กิจกรรมเปิดค่ายวิชาการ  

(Open house) 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ 

 
- กิจกรรมออกแนะแนวการศึกษาต่อ 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

 
- กิจกรรมงาน ก.ย.ศ. 

 

 
1–31 มี.ค. 64 
1–31 มี.ค. 64 

 
1–31 มี.ค. 64 

 
1–31 มี.ค. 64 
1–31 มี.ค. 64 

 
1–31 มี.ค. 64 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
นายศราวุฒิ  ประสงค์ 
นายพลกฤต  บุญอินทร์ 
 
นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว/
นางสาวจุฬาลักษณ์   
นายศราวุฒิ  ประสงค์ 
นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว/ 
นางสาวจุฬาลักษณ์   
นายศราวุฒิ  ประสงค์ 
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กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. การประเมิน / รายงานผล (A) 

- วิเคราะห์และรายงานผลการประเมิน 
- วิเคราะห์และรายงานผลการ
ปฏิบัติการกิจกรรม 

 
1–31 มี.ค. 64 

 
- 

 
นายศราวุฒิ  ประสงค์  

    
5. งบประมาณที่ใช้ 

5.1 งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จ านวน   24,345 บาท     ประกอบด้วย 
1)  งบอุดหนุน                    จ านวน     5,000 บาท     
2)  งบพัฒนาผู้เรียน   จ านวน   15,000 บาท     
3)  งบสนับสนุนจากกองทุน กยศ.       จ านวน   4,345 บาท     

ที ่
กิจกรรม/ 

รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 
งบด าเนินการ 

ที่มาของงบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมงานรับนักเรียน - - 300 300 งบอุดหนุน 
2. กิจกรรมปฐมนิเทศ - - 1,000 1,000 - 
3. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ - 1,000 2,500 3,500 งบอุดหนุน 
4. กิจกรรม ก.ย.ศ. 

    
- - 4,345  งบ

สนับสนุน
จากกองทุน 
กยศ.        

5. กิจกรรมเปิดค่ายวิชาการ  
(Open house) 

- 2,500 9,500 
 

15,000 งบพัฒนา
ผู้เรียน  

 
3. การประเมินผล 

6.1 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จและวิธีการ 

หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context 
Evaluation) 

ความสอดคล้องระหว่าง 
นโยบายโรงเรียน 
มาตรฐานการศึกษาชาติ 
กับวัตถุประสงค์ ของ
โครงการ 

มีความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ ร้อยละ 80 
ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึงพอใจที่
ระดับ “ดีมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร 
(Input Evaluation)  

คน (Man) 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเปา้ทีก่ าหนด 
และเข้าร่วมร้อยละ 80 ขึ้นไป 

แบบบนัทึกการเข้าร่วม
โครงการ 

งบประมาณ (Money)  
 
 

ที่ใช้ในการด าเนนิโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 
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หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร

(Input Evaluation) 
(ต่อ) 

วิธีการ (Method) 
 

 

รูปแบบการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material) วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการด าเนิน
โครงการ 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

1. การวางแผนงาน  
2. การติดตามการ 
ด าเนินงาน  
3. การบริหารจัดการของ
โครงการ 

การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็นระบบ 
ที่ระดับความพึงพอใจ ระดับ 
“ระดับมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านผลผลิต ( Product ) ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในตวัเอง 
และมีภูมิคุมกัน ทักษะชีวิต มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และสามารถปรับตวัอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

แบบประเมนิโครงการ 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 โรงเรียนมีนักเรียนที่เพ่ิมมากข้ึน 
7.2 นักเรียนมีความพร้อมส าหรับเข้าศึกษาต่อในสถาบันใหม่ต่อไปหลังจากส าเร็จการศึกษา 
7.3 โรงเรียนเป็นแหล่งช่วยเหลือแนะน าให้ค าปรึกษานักเรียน 
7.4 นักเรียนในโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือสามารถเลือกเรียนตามความถนัด สนใจและมี 

 เจตคติที่ดีต่อโรงเรียน 
  

8.   การอนุมัติโครงการ 
 
 
   ลงชื่อ                    ผู้เสนอโครงการ                ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายศราวุฒิ ประสงค์)                                           (นายพลกฤต  บุญอินทร์) 
                                                                         ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                
 
                                                           ลงชื่อ           ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                                              (นายธิติพัชร์  มาลา) 
                                                                         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ    โรงเรียนวิถีพุทธ 
สนองกลยุทธ์                           ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม

นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐาน    ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
           1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

    1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

    1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
หน่วยงานรับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นายเกรียงไกร     สวัสดิ์ไทย 
ลักษณะโครงการ                              ใหม่                   √     ต่อเนื่อง …………… 
ระยะเวลาด าเนินการ          1 เมษายน 2563– 30 มีนาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
           โรงเรียนวิถีพุทธมีจุดเน้น อยู่ที่การพัฒนาตาหลักไตรสิกขา  ที่เป็นการศึกษาพัฒนา  3 ด้าน อย่างบูรณา
การ  คือ  ด้านศีลจะพัฒนาพฤติกรรมให้ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น  ตลอดจนสิ่งแวดล้อม  ด้านสมาธิจะพัฒนาให้
มีจิตใจที่เข็มแข็งละมีสุขภาพดีมีความสุขสงบ ด้านปัญญาเป็นการพัฒนาความรู้ที่เข้าใจและเท่าทันโลกและชีวิต  
ซึ่งไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาพัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข  และด าเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมท าให้ชีวิตที่สันติสุขได้อันเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้เกิดสันติภาพในสังคม  และการศึกษาแนววิถีพุทธนี้มี
ความเหมาะสมกับสังคมไทยอย่างยิ่ง เพราะวิถีไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานและพ้ืนฐานของวิถีชีวิตและ
จิตใจ  ในปัจจุบันประชากรไทย  90 % นับถือพระพุทธศาสนา  ดังนั้นการจัดการศึกษาแนววิถีพุทธจึงมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับคนไทยมาก หน่วยงานภาครัฐ คณะสงฆ์ไทย  ประชาชนไทย ประชาชนไทย คาดว่าจะ
เป็นโอกาสและหนทางหลักของการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีเครื่องมือส าคัญที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนด 

ดังนั้น โรงเรียนเซไลวิทยาคมคม   จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
เพ่ือให้ สอดคล้องกับอุดมการณ์ และหลักการในการจัดกิจกรรมการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทย
ที่พึง ประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก โดยจัดโครงการวิถีพุทธ ขึ้นในปีการศึกษา  2562 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.   เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
            2.   เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง 
          3.   เพ่ือสงเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที 
 4.  เพื่อให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย  นิยมไทย            
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3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
3.1 เป้าหมาย  
 1. เชิงปริมาณ 

     1) นักเรียนปฏิบัติตนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธได้ถูกต้อง 
 2. เชิงคุณภาพ 

1) นักเรียนและบุคลากรทุกคน มีคุณธรรม ศีลธรรม ประพฤตปฏิบัติตนตามแนวตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

          3.2 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
                     1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมในวันส าคัญได้ถูกต้องร้อยละ 80 
                     2. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ แม่ และครูบาอาจารย์ 
 

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนินงาน (P) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท าปฏิทินงาน 
- ประชุมชี้แจง 

พ.ค. 63 
  

- นายเกรียงไกร  สวัสดิ์ไทย 

2. ด าเนินการตามแผน (D)  
- 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียน

วิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรม 
- วันส าคัญทางศาสนา 

      1) วันมาฆบูชา 
      2) วันวิสาขบูชา 
      3) วันอาสาฬหบูชาและวัน  

เข้าพรรษา 
     4) วันวันออกพรรษา 
     5) อ่ืนๆ 

- กิจกรรมค่ายธรรมะ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

1 มี.ค. 63 
18 พ.ค. 63 

16-17 ก.ค. 63 
 

13 ต.ค. 63 
 

มิ.ย. - ก.ค. 63 

 
- 
 
 
- 
- 

3,000 
 
- 

2,000 
12, 443 

 
นายเกรียงไกร  สวัสดิ์ไทย 
 
นายเกรียงไกร  สวัสดิ์ไทย 
 
 
 
 
 
 
นายเกรียงไกร  สวัสดิ์ไทย 

3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C) 
-   รายงานกิจกรรม 29 ประการสู่ 

ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ/
โรงเรียนคุณธรรม 

-  รายงานกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

    -   กิจกรรมค่ายธรรมะ 

  
1-31 มี.ค. 64 

 
1-31 มี.ค. 64 

 
 

มิ.ย. - ก.ค. 63 

 
- 
 
 
- 
 
- 

 
นายเกรียงไกร  สวัสดิ์ไทย 
 
 
นายเกรียงไกร  สวัสดิ์ไทย 
 
นายเกรียงไกร  สวัสดิ์ไทย 
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กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. การประเมิน / รายงานผล (A) 

- วิเคราะห์และรายงานผลการ
ประเมิน 
- วิเคราะห์และรายงานผลการ
ปฏิบัติการกิจกรรม 

1-31 มี.ค. 64 
 

- นายเกรียงไกร  สวัสดิ์ไทย 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

5.1 งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด          จ านวน ……..17,443……..บาท     ประกอบด้วย 
1)  งบสนับสนุนจากโรงเรียนวิถีพุทธ  จ านวน  12,443 บาท 
2) งบอุดหนุน 5,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินการ ที่มาของเงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ/
โรงเรียนคุณธรรม 
 

- 
 
 

 
 

- - งบสนับสนุน
โรงเรียนวิถี

พุทธ       
2. วันส าคัญ 

   1) วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
   2) วันส าคัญอ่ืนๆ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

    5,000 
3,000 
2,000 

5,000 งบอุดหนุน       

3 กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ 2,000  10,443 
 

10,443 งบสนับสนุน
โรงเรียนวิถี

พุทธ       
 
6. การประเมินผล 

หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context 
Evaluation) 

ความสอดคล้องระหว่าง 
นโยบายโรงเรียน 
มาตรฐานการศึกษาชาติ 
กับวัตถุประสงค์ ของ
โครงการ 

มีความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ ร้อยละ 80 
ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึงพอใจที่
ระดับ “ดีมาก” 
 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร 
(Input Evaluation)  

คน (Man) 
 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเปา้ทีก่ าหนด 
และเข้าร่วมร้อยละ 80 ขึ้นไป 

แบบบนัทึกการเข้าร่วม
โครงการ 
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หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปัจจัยหรือ
ทรัพยากร (Input 
Evaluation) (ต่อ) 

งบประมาณ (Money)  
 
 

ที่ใช้ในการด าเนนิโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วิธีการ (Method) 
 

 

รูปแบบการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material) วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการด าเนิน
โครงการ 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

1. การวางแผนงาน  
2. การติดตามการ 
ด าเนินงาน  
3. การบริหารจัดการ ของ
โครงการ 

การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็นระบบ 
ที่ระดับความพึงพอใจ ระดับ “ระดับ
มาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านผลผลิต ( Product ) ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนและบุคลากรทุกคน มีคณุธรรม 
ศีลธรรม ประพฤตปฏิบัตตินตามแนว
ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

แบบประเมนิโครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. เกิดการเกื้อกูลสัมพันธ์ โรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน ด้วยศรัทธาและฉันทะ ที่จะพัฒนาทั้งนักเรียนและ
สังคม ตามวิถีแห่งพุทธธรรม เพ่ือประโยชน์สุขร่วมกัน  
        2. นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมในตนเอง 
 
8. การอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ                ลงชื่อ                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายเกรียงไกร  สวัสดิ์ไทย )                                       (นายพลกฤต  บุญอินทร์) 
             ต าแหน่ง ครู                         ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
                 
 
                                                                       ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                                           (นายธิติพัชร์  มาลา) 
                                                                       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ              โครงการส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ ข้อที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ

ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                                          2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน        

ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
                                          มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                                                          3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                                                          3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ 
                                                          3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                                                          3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
                                                          3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นายพลกฤต  บุญอินทร์ 
ลักษณะโครงการ                               ใหม่                     √     ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
บุคคล  สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพ   ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 ทุกชั้นเรียน  โดยก าหนดหลักการจุดหมาย  โครงสร้างการจัดท าหลักสูตร  การจัดอัตราเวลาเรียนและ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
                 ดังนั้น  ทางโรงเรียนเซไลวิทยาคมคมจึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น
ร่วมกับครอบครัวและชุมชน  ท้องถิ่น  วัด  หน่วยงานและสถานศึกษาขึ้นใช้ในสถานศึกษา และได้พัฒนา
หลักสูตรให้มีแผนการเรียนรองรับกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ตอบสนอง
ความต้องตามบุคลิกภาพและความถนัดของนักเรียนเน้นทักษะอาชีพ  โดยมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  เพ่ือให้นักเรียนรู้เท่าทัน  การเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนเซไลวิทยาคมมีหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและมีการพัฒนาอยู่
เสมอ 
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2. เพ่ือให้ให้คณะครู นักเรียน ชุมชน วัด ร่วมจัดท า ร่วมใช้  รว่มปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษา
จนเกิดผลดีต่อสถานศึกษา 

3. เพ่ือให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอย่างแท้จริง 
 
3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

3.1 เป้าหมาย 
1) เชิงปริมาณ  
      1.1 จ านวนครูผู้สอนทุกคน มีเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้         
      1.2 โรงเรียนเซไลวิทยาคมมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียง

มาตรฐานสากล  
      1.3 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

           2) เชิงคุณภาพ  
                       2.1 โรงเรียนเซไลวิทยาคมคมมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียง

มาตรฐานสากลในระดีขึ้น 
       2.2 โรงเรียนมีการจัดการและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาระดับดีขึ้น

ไป 
                2.3 โรงเรียนมีการบริหารหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับดีขึ้นไป 
                            2.4 โรงเรียนมีการก ากับติดตามชั้นเรียนประมวลพัฒนาการตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้น

ไป 
   3.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  3.2.1 โรงเรียนเซไลวิทยาคมมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีถูกต้องสมบูรณ์ครบทุกช่วงชั้น               

3.2.2  ครูมีและใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อผู้เรียนและสถานศึกษา
อย่างน้อยร้อยละ 80 

 3.2.3 นักเรียนโรงเรียนเซไลวิทยาคมอย่างน้อยร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อ
ชุมชน และกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก 

3.2.4  โรงเรียนมีการด าเนินงานอย่างน้อยร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม PLC  
3.2.5 ครูมวีิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 เรื่อง ตลอดปีการศึกษา 
 

4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรม 
กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนินงาน (P) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท าปฏิทินงาน 
- ประชุมชี้แจง 

พ.ค. 63  - นายพลกฤต  บุญอินทร์ 
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2. ด าเนินการตามแผน (D)  
1) กิจกรรมกิจกรรมงานปรังปรุง

และพัฒนาหลักสูตรกิจกรรม
ติดตามการใช้หลักสูตร 

2) กิจกรรมชุมชน 
3) กิจกรรมลดเวลาเรียน 
4) กิจกรรม PLC 
5) กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
6) กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
7) กิจกรรมบ าเพ็ญเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
8) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก 

 
มิ.ย.-ก.ค.  64 

  

 
มี.ค. 64 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
500 

 
 
-- 
- 
- 
- 

20,000 
- 
- 
- 
 

45,520 

 
นายพลกฤต  บุญอินทร์นาง 
 
 
 

นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว 
นายศราวุฒิ  ประสงค์ 
นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว
นายพลกฤต  บุญอินทร์ 
นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว
นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 
 
นายพลกฤต  บุญอินทร์ 

3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C) 
1) รายงานกิจกรรมกิจกรรมงานปรัง

ปรุงและพัฒนาหลักสูตรกิจกรรม
ติดตามการใช้หลักสูตร 

2) รายงานกิจกรรมชุมชน 
    3) รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน 
    4) รายงานกิจกรรม PLC 
    5) รายงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    6) รายงานกิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร 
    7) รายงานกิจกรรมบ าเพ็ญเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ 
   8) รายงานกิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก 

 
ก.พ. – 31 มี.ค. 64 

 
 
 

ก.พ. -31 มี.ค. 64 
ก.พ. – 31 มี.ค. 64 
ก.พ. -31 มี.ค. 64 
ก.พ. – 31 มี.ค. 64 
ก.พ. -31 มี.ค. 64 

 
ก.พ. – 31 มี.ค. 64 

 
ก.พ. -31 มี.ค. 64  

 
- 
 
 
- 

 
นายพลกฤต  บุญอินทร์นาง 
 
 
 

นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว 
นายศราวุฒิ  ประสงค์ 
นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว
นายพลกฤต  บุญอินทร์ 
นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว
นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 
 
 
นายพลกฤต  บุญอินทร์ 

4. การประเมิน / รายงานผล (A) 
- วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

1-31 มี.ค. 64 
 

- นายพลกฤต  บุญอินทร์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

5.1 งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด  จ านวน  66,020   บาท ประกอบด้วย 
1)  งบอุดหนุน       จ านวน     500   บาท 
2)  งบพัฒนาผู้เรียน จ านวน 65,520   บาท 
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ที่ 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงนิงบประมาณ 

งบด าเนนิการ 
ที่มาของเงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
1. 

 
2. 
 
 
 
 

 

กิจกรรมกิจกรรมงานปรังปรุงและพัฒนา
หลักสูตรกิจกรรมติดตามการใช้หลักสูตร
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี

- วิทยากร 
- พาหนะ 
- อาหาร+อาหารว่าง 
- ค่าป้าย 
- สถานที ่
- อื่นๆ 

- 
 

3,000 
3,000 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
 

17000 
- 

3,000 
10,000 
1,000 
2,000 

- 

500 
 

1,000 
- 
- 
- 
- 
- 

1,000 

500 
 

20,000 
 
 
 
 
 

 

งบอุดหนุน 
 

งบพัฒนา
ผู้เรียน 

 
 
 
 

3. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่
- ค่าชดเชยน้ ามนัรถ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน-ครู 
- ค่าวัสด-ุอุปกรณ ์
- สถานที ่
- อื่นๆ 

 40,000 
28,000 
  5,000 

- 
 4,000 
3,000 

5,520 
- 
- 

2,500 
- 

3,020 

45,520 งบพัฒนา
ผู้เรียน 

 
 
 

  
6. การประเมินผล 

หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context 
Evaluation) 

ความสอดคล้องระหว่าง 
นโยบายโรงเรียน 
มาตรฐานการศึกษาชาติ 
กับวัตถุประสงค์ ของ
โครงการ 

ความสอดคล้องระหว่างนโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ ร้อยละ 80 
ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึงพอใจที่
ระดับ “ดีมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร 
(Input Evaluation)  

คน (Man) ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเปา้ทีก่ าหนด 
และเข้าร่วมร้อยละ 80 ขึ้นไป 

แบบบนัทึกการเข้าร่วม
โครงการ 

งบประมาณ (Money)  
 
 

งบประมาณการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม ส่งผลให้การด าเนินโครงการ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วิธีการ (Method) 
 

 

รูปแบบการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material) วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการด าเนินการ แบบประเมนิโครงการ 
ด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

1. การวางแผนงาน  
2. ติดตามการด าเนนิงาน  
3. การบริหารจัดการของ
โครงการ 

การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็นระบบ 
ที่ระดับความพึงพอใจ ระดับ “ระดับ
มาก” 

แบบประเมนิโครงการ 
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หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านผลผลิต ( Product ) ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วม

โครงการ 
โรงเรียนเซไลวิทยาคมคมมีหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับท้องถ่ิน มีการ
ใช้และติดตามการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้เป็นหลักสตูรที่มี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 

แบบประเมนิโครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรและใช้หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. ครูจัดการการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
8. การอนุมัติโครงการ 
 
 
 

ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ/ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายพลกฤต  บุญอินทร์) 
                                                                ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

                                                                       ลงชื่อ                                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                                     (นายธิติพัชร์  มาลา) 
                                                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ           ประกันภายในสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์                        ข้อที ่4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม มุ่งสู่คุณภาพความเป็นสากล 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                                          2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นายพลกฤต  บุญอินทร์ 
ลักษณะโครงการ                        ใหม่                   √    ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564    
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้านคุณภาพ
การศึกษาตามหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 ข้อ 14 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและให้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

ดังนั้น เพ่ือสนองต่อ พ.ร.บ. และเพ่ือให้การบริการจัดการของโรงเรียนเป็นไป    ตามกฎกระทรวงอย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.. เพื่อน าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

3. เป้าหมายตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
 3.1 เป้าหมาย 
  1) เชิงปริมาณ 

1.1  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบโดยครูทุกคนมีส่วนร่วม 
1.2  ได้ทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนโดยการระดมความคิดจาก

ครูทุกคนในโรงเรียน 
2) เชิงคุณภาพ 

2.1 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
2.2 ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือการจัด

กิจกรรม    
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2.3 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตาม 
เป้าหมาย 

3.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3.1 โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร   
3.2 มีการพัฒนาบุคลากรครู ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนินงาน (P) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท าปฏิทินงาน 

พ.ค. 63 - นางบัวหลัน  ค าประมวล 

2. ด าเนินการตามแผน (D) 
   1) กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
   2) กิจกรรมนิเทศภายใน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
- 
 
- 

 
นายพลกฤต  บุญอินทร์ 
 
นางฌารินี  ทองมี 

3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C) 
    1) รายงานกิจกรรมประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
 2) รายงานกิจกรรมนิเทศภายใน 

 
มี.ค. 64 

 
มี.ค. 64 

 

 
- 
 
- 

 
นายพลกฤต  บุญอินทร์ 
 
นางฌารินี  ทองมี 

4. การประเมิน / รายงานผล (A) 
-   วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงาน 

1–31 มี.ค. 64 - นายพลกฤต  บุญอินทร์ 

 
5. งบประมาณที่ใช ้

5.1 งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด  จ านวน   - บาท ประกอบด้วย 
 1) งบอุดหนุน    จ านวน   -    บาท 

 

6. การประเมินผล 
หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context 
Evaluation) 

ความสอดคล้องระหว่าง 
นโยบายโรงเรียน 
มาตรฐานการศึกษาชาติ 
กับวัตถุประสงค์ ของ
โครงการ 

ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ ร้อยละ 80 
ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึงพอใจที่
ระดับ “ดีมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 
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หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร 
(Input Evaluation)  

คน (Man) 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเปา้ทีก่ าหนด 
และเข้าร่วมร้อยละ 80 ขึ้นไป 

แบบบนัทึกการเข้าร่วม
โครงการ 

งบประมาณ (Money)  
 
 

งบประมาณการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสมสามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วิธีการ (Method) 
 

 

รูปแบบการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material) วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการด าเนิน
โครงการ 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

1. การวางแผนงาน  
2. การติดตามการ 
ด าเนินงาน  
3. การบริหารจัดการ ของ
โครงการ 

การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็นระบบ 
ที่ระดับความพึงพอใจ ระดับ “ระดับ
มาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านผลผลิต ( Product ) ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วม
โครงการ 

โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เกิดจากความร่วมมือของ
ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและผู้
ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ส่งผลใหก้ารบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ  

แบบประเมนิโครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   1.  โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร   
          2.  มีการพัฒนาบุคลากรครู ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
8. การอนุมัติโครงการ  
    
 

ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ/ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายพลกฤต  บุญอินทร์) 
                                                             ต าแหนง่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

                                                                       ลงชื่อ                                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                                     (นายธิติพัชร์  มาลา) 
                                                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ            ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด

ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
          1.1.6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                                                  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน า 

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                                                         3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้ 
                                                         3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางฌารินี  ทองมี 
ลักษณะโครงการ                        ใหม่                   √    ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564    
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงราชการที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกร
ชาวไทยเก่ียวกับการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บน  พ้ืนฐานของ
ทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความ
มีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน
ตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อ ง
ปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ.2552 – 2561) 
ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
นอกจากนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้ก าหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรมความส านึกใน
ความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้สถานศึกษาใน
สังกัดใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา  

โรงเรียนเซไลวิทยาคม เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ือเป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์โรงเรียน   ที่
กล่าวว่า“นักเรียนมีทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และสนองอัตลักษณ์       ของ
โรงเรียน “อยู่อย่างพอเพียง”และกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา ข้อที่ 2 คือ “พัฒนา คุณธรรม ความส านึกใน
ความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากนี้โรงเรียนได้ผ่านการประเมิน
และคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาโดยตลอด ประกอบกับโรงเรียนได้รับการประเมินเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน การศึกษา”และเป็นแบบอย่างในการขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
สถานศึกษาอ่ืน โรงเรียน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย  
2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทักษะอาชีพระหว่างเครือข่าย/ชุมชนใกล้เคียง  
 

3.  เป้าหมาย   
1) เชิงปริมาณ 

1.1 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างถูกต้อง  
1.2 นักเรียน ร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ อย่างถูกต้อง 
1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ใน ด้านคุณภาพ 
1.4 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ร้อยละ 70 ใช้ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
1.5 มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาแบบครบวงจร    
     จ านวน 2 ศูนย ์

  1.6 มีการจัดอบรมทักษะอาชีพระหว่างเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียงอย่างน้อย 2 โรงเรียน 
2) เชิงคุณภาพ 

 2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้อย่างถูกต้อง 

 2.2 นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 2.3 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ใช้ศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเป็นแหล่งเรียนรู้ 

 2.4 มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจรการวางแผน 
3) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

                   ผลผลิต  
1. นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง  
           - การทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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- แบบทดสอนักเรียนมีคุณภาพตาม  มาตรฐาน มีทักษะอาชีพและด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       2. นักเรียน ร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
 3. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลลัพธ์ 
  1. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครอง ร้อยละ 80 ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ 
                            2. โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้แบบเกื้อกูล ตามหลักปรัชญาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5.  วิธีการและกิจกรรมในการด าเนินงาน 
กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  วางแผนด าเนินงาน (P) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท าปฏิทิน/ประชุมชี้แจง 

พ.ค. 63 - นายธิติพัชร์ มาลา 
นางฌารินี ทองมี 

 2. ด าเนินการตามแผน (D) 
    1) กิจกรรมเพาะเห็ดในโรงเรือน 
 
 
 
     2) กิจกรรมมัลเบอรี่เซไลใส่ใจ
สุขภาพ 
 
    3) กิจกรรมเลี้ยงกบ 
 
 
 
    4) กิจกรรม To Be Number One 
 
 
 
    5) เตรียมรับการประเมิน ศรร. 

 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
- 
 
 

 
1,500 

 
 

5,000 
 
 
 
- 
 
 
 

30,000 

 
นางฌารินี ทองมี 
นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 
นางสาวศตพร  จงแต่งกลาง 
นางสาวจุฬาลักษณ์  กุมภาพันธ์  
นางธนพร  จะเกรง 
นายพลกฤต  บุญอินทร์ 
นายเกรียงไกร  สวัสดิ์ไทย 
นางสาวกัญญพัชร คูณแก้ว 
นางสาวอรพรรณ  จันทนา 
นางวิราภรณ์ ทิพรส 
นางบัวหลัน  ค าประมวล 
นายศราวุฒิ  ประสงค์ 
นายพงศธร แสงอาวุธ 
นายสุนทร  พลดอน 
นางสาววราภรณ์  เลิศสะพุง 
นางฌารินี  ทองมี และคณะ 

 3. การติดตาม /การตรวจสอบ (C) 
       -   รายงานกิจกรรม 
       -   ประเมินความส าเร็จแต่ละ
กิจกรรม 

ม.ค. 63 – 31 มี.ค. 64  นางฌารินี ทองมี 
นางธนพร  จะเกรง 
นางสาวศตพร  จงแต่งกลาง 
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กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. การประเมิน / รายงานผล (A) 

- วิเคราะห์และรายงานสรุปผล
การด าเนินงาน 

มี.ค. 64  นางฌารินี ทองมี 
นางธนพร  จะเกรง 
นางสาวศตพร  จงแต่งกลาง 

 
5.  งบประมาณที่ใช้ 

5.1 งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด  จ านวน   36,500 บาท  
 1) งบเงินอุดหนุน  จ านวน  36,500  บาท ประกอบด้วย 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน 
งบด าเนินการ 

ที่มาของเงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมเพาะเห็ดในโรงเรือน - - 0 0 เงินอุดหนุน 
2. กิจกรรมเลี้ยงกบ - - 5,000 5,000 เงินอุดหนุน 

3. กิจกรรมมัลเบอรี่เซไลใส่ใจสุขภาพ - - 1,500 1,500 เงินอุดหนุน 

4. กิจกรรม To Be Number One - - 0 0 เงินอุดหนุน 

5. เตรียมรับการประเมิน ศรร. - - 30,000 30,000 เงินอุดหนุน 

          รวม (สามหมื่นหกพันห้าบาทถ้วน) - - 36,500 36,500  
 
6. การประเมินผล 

หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context 
Evaluation) 

ความสอดคล้องระหว่าง 
นโยบายโรงเรียน มาตรฐาน
การศึกษาชาติ กบั
วัตถุประสงค์ ของโครงการ 

ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ ร้อยละ 
80 ขึ้นไป หรือที่ระดับความพงึพอใจ
ที่ระดับ “ดีมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านปัจจัยหรือ
ทรัพยากร (Input 
Evaluation)  

คน (Man) 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเปา้ที่
ก าหนด และเข้าร่วมร้อยละ 80 ขึ้นไป 

แบบบนัทึกการเข้าร่วม
โครงการ 

งบประมาณ (Money)  
 
 

งบประมาณการด าเนินโครงการมี
ความเหมาะสมสามารถจัดโครงการ
ได้ตามวัตถปุระสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วิธีการ (Method) 
 

 

รูปแบบการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material) วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการด าเนิน
โครงการ 

แบบประเมนิโครงการ 
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หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

1. การวางแผนงาน  
2. การติดตามการด าเนนิงาน  
3. การบริหารจัดการ ของ
โครงการ 

การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็น
ระบบ ที่ระดับความพึงพอใจ ระดับ 
“ระดับมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านผลผลิต (Product) ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง เป็นผู้มีคุณลักษณะอนั
พึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แบบประเมนิโครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

 4. มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบเกื้อกูล 
 

8. การอนุมัติโครงการ  
 
 
                                    ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ/ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                 (นางฌารินี  ทองมี)                                                      
       ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
 
 
                       
                                                ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                   (นายธิติพัชร์  มาลา) 
                                                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
 
 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเซไลวิทยาคม อ าวงัสะพุง จังหวัดเลย     หน้า 66 
 

ชื่อโครงการ   TO BE NUMBER ONE 
สนองกลยุทธ์ข้อที่           ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐาน                       ข้อที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

             1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย                                                            
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว 
ลักษณะโครงการ                         √   ใหม่                         ต่อเนื่อง …………… 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันให้ความส าคัญต่อเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ได้มาก โดยได้ประกาศนโยบายฟื้นฟูค่านิยมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการจัดระเบียบลดปัจจัยเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง/สถานบริการ ร้านเกม ร้าน
อินเตอร์เน็ต โต๊ะสนุ๊ก เป็นต้น รวมทั้งเสริมปัจจัยบวกส าหรับเยาวชน การพัฒนาเยาวชน เพ่ิมกิจกรรมสร้างสรรค์
เยาวชน เช่น การประกวดกิจกรรม การส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ต่าง ๆ การเล่นดนตรี การเล่นกีฬาการอบรม
พัฒนาคุณธรรม ครอบครัวสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายเยาวชน ฯลฯ 

ฉะนั้น เพ่ือเป็นการ สนับสนุนกิจกรรม  To Be Number One ของโรงเรียนเซไลวิทยาคม ให้เข้มแข็ง จึง
ได้จัดท าโครงการ To Be Number One ในโรงเรียน  ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียน 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
           2.3 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีและมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
          2.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดๆ 
           
3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

3.1 เป้าหมาย  
 1) เชิงปริมาณ 
     1.1 นักเรียนโรงเรียนเซไลวิทยาคมอย่างน้อยร้อยละ 80 เข้าร่วมชมรม To Be Number One  
     1.2 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหรือ อบรม ในกิจกรรมของโครงการ To Be Number One  

 ของหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 1 รายการ  
 2) เชิงคุณภาพ 

             2.1 นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพความสามารถของตนเองในทางที่ถูกต้อง   
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2.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษของสารเสพติด และเล็งเห็นประโยชน์ของการ
รณรงค ์ต่อต้านยาเสพติด 

                      2.3 นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และชุมชนเห็นประโยชน์ของการท ากิจกรรม 
             2.4 นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
          3.2 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
                   3.2.1 นักเรียนโรงเรียนเซไลวิทยาคมอย่างน้อยร้อยละ 80 เข้าร่วมชมรม To Be Number One  

         3.2.2 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหรือ อบรม ในกิจกรรมของโครงการ To Be Number One 
                ของหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 1 รายการ  
         3.2.3 โรงเรียนมีการด าเนินงานกิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจ (YC) อย่างเป็นระบบ 
         3.2.4 โรงเรียนมีการด าเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
 

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนนิงาน (P) 
-   ขออนุมัติโครงการ 
-   แต่งตั้งคณะท างาน 
-   จัดท าปฏทิินงาน 

1 เม.ย. 62-30 พ.ค. 63 -0 นางสาวกัญญพชัร  คูณแก้ว 

2. ด าเนินการตามแผน (D) 
1. To Be Number One  
2. สหกรณ์โรงเรียน 

 
16 พ.ค. 63-1 มี.ค. 64 
16 พ.ค. 63-1 มี.ค. 64 

 
-0 
- 

 
นางสาวกัญญพชัร  คูณแก้ว 

นางวิราภรณ์  ทิพรส 
3. การติดตาม/ ตรวจสอบ (C) 

1. รายงานกิจกรรม To Be Number One  
2. รายงานสหกรณ์โรงเรียน 

 
1–31 มี.ค. 64 
1–31 มี.ค. 64 

 
-0 
- 

 
นางสาวกัญญพชัร  คูณแก้ว 

นางวิราภรณ์  ทิพรส 
4. การประเมิน / รายงานผล (A) 

-   วิเคราะห์และรายงานสรปุผลการ
ด าเนินงาน 

1–31 มี.ค. 64 -0 นางสาวกัญญพชัร  คูณแก้ว 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

5.1 งบอุดหนุนงบประมาณ      -  บาท 
 

6. การประเมินผล 
หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านสภาวะแวดล้อม
หรือบริบท (Context 
Evaluation) 

ความสอดคล้องระหว่าง 
นโยบายโรงเรียน มาตรฐาน
การศึกษาชาติ กบัวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ 
กับวัตถุประสงค์ ของโครงการ ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึง
พอใจที่ระดับ “ดีมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 
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หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปัจจัยหรือ
ทรัพยากร (Input 
Evaluation)  

คน (Man) 
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการตรงตามเปา้ที่
ก าหนดและเข้าร่วมร้อยละ80ขึ้นไป 

แบบบนัทึกการเข้าร่วม
โครงการ 

งบประมาณ (Money)  
 
 

งบประมาณการด าเนินโครงการมี
ความเหมาะสมสามารถจัดโครงการ
ได้ตามวัตถปุระสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วิธีการ (Method) 
 

 

รูปแบบการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้
ตามวัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material) วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการด าเนิน
โครงการ 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านกระบวนการ 
(Process 
Evaluation) 

1. การวางแผนงาน  
2. การติดตามการด าเนนิงาน  
3. การบริหารจัดการ ของ
โครงการ 

การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็น
ระบบที่ระดับความพึงพอใจระดบั 
“ระดับมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านผลผลิต 
(Product) 

ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนเข้าใจบทบาทหนา้ที่ของ
ตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ กลา้แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจ 
โทษของสารเสพติด และเล็งเห็น
ประโยชน์ของการรณรงค์ ต่อต้าน
ยาเสพติด 

แบบประเมนิโครงการ 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            7.1 นักเรียนมีจิตส านึกและเห็นความส าคัญของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ  

 7.2 นักเรียนความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง 
 7.3 นักเรียนสามารถสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ด้วยตนเอง 

 
8. การอนุมัติโครงการ  

               
     ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว)                                  (นายพลกฤต  บุญอินทร์) 
                   ต าแหน่ง ครู                                         ต าแหนง หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 
 
 

 

                                                                          ลงชื่อ              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                                          (นายธิติพัชร์  มาลา) 
                                                                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ   พัฒนางานอาคารสถานที่ 
สนองกลยุทธ์ ข้อที่ 2 เพ่ิมโอกาสการศึกษา 
สนองมาตรฐาน    ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือต่อการ จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                                                

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    นายพงศธร  แสงอาวุธ 

            นายสุนทร  พลดอน 

ลักษณะโครงการ                                   ใหม่            ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนมี การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยมีการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ให้มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  มีกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
เสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  โดยให้ครู  นักเรียน  และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบและเนื่องจากอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเซไล
วิทยาคม อยู่ในสภาพช ารุดทรุดโทรมมาก สมควรได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้นโรงเรียนจึงจัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ  
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 
3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

3.1 เป้าหมาย  
 1) เชิงปริมาณ 
  1.1 โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ ที่เพียงพอต่อการใช้งาน  

2) เชิงคุณภาพ 
            2.1 โรงเรียนภูมิทัศน์ที่น่าอยู่ น่าเรียน น่าเชื่อถือ 

                 2.2 โรงเรียนร่มรื่น นักเรียนมีที่พักเวลาพักกลางวัน หรือเวลาที่ครูต้องการน านักเรียน
ไปท ากิจกรรมกลางแจ้ง 

2.3 โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง 
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           3.2 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
                   3.2.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ จัดการเรียนรู้ 
4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนินงาน (P) 
-   ขออนุมัติโครงการ 
-   แต่งตั้งคณะท างาน 
-   จัดท าปฏิทินงาน 

พ.ค. 63 - นายพงศธร  แสงอาวุธ
นายสุนทร  พลดอน 

 

2. ด าเนินการตามแผน (D) 
1) พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
   งานโสตทัศนูปกร 
2) พัฒนาระบบน้ าโรงเรียน 
 
3) พัฒนาอาคารสถานที่ 
 
4) ประกวดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบ 
 
 

5) กิจกรรมบริหารจัดการขยะภายใน
โรงเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
0 
 

5,000 
 

45,000 
 

18,500 
 
 

0 

 
นายพลกฤต  บุญอินทร์ 

 
นายพงศธร  แสงอาวุธ

นายสุนทร  พลดอน 
นายพงศธร  แสงอาวุธ

นายสุนทร  พลดอน 
นายพงศธร  แสงอาวุธ
นายศราวุฒิ  ประสงค์ 

นายสุนทร  พลดอน 
นายพงศธร  แสงอาวุธ

นายสุนทร  พลดอน 
3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C) 

1) พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า/งานโสต
ทัศนูปกร 

2) พัฒนาระบบน้ าโรงเรียน 
 
3) พัฒนาอาคารสถานที่ 
 
 
4) ประกวดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบ 

 
 

5) กิจกรรมบริหารจัดการขยะภายใน
โรงเรียน 

 
1–31 มี.ค. 64 

 
1–31 มี.ค. 64 

 
1–31 มี.ค. 64 

 

 
1–31 มี.ค. 64 

 
 

1–31 มี.ค. 64 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 
นายพลกฤต  บุญอินทร์ 

 
นายพงศธร  แสงอาวุธ

นายสุนทร  พลดอน 
นายพงศธร  แสงอาวุธ
นายศราวุฒิ  ประสงค์

นายสุนทร  พลดอน 
นายพงศธร  แสงอาวุธ
นายศราวุฒิ  ประสงค์ 

นายสุนทร  พลดอน 
นายพงศธร  แสงอาวุธ

นายสุนทร  พลดอน 
4. การประเมิน / รายงานผล (A) 

-   วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

1–31 มี.ค. 64 - นายพงศธร  แสงอาวุธ
นายสุนทร พลดอน 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
5.1 งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด  จ านวน 68,500 บาท ประกอบด้วย 

1)  งบอุดหนุน       จ านวน 68,500 บาท 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน

งบประมาณ 
งบด าเนินการ 

ที่มาของงบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า/งานโสตฯ - - 0 0 งบอุดหนุน 
2 พัฒนาระบบน้ าโรงเรียน - - 5,000 5,000 งบอุดหนุน 
3 พัฒนาอาคารสถานที่ - - 45,000 45,000 งบอุดหนุน 
4 ประกวดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบ - - 18,500 18,500 งบอุดหนุน 

6. การประเมินผล 
 

หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context 
Evaluation) 

ความสอดคล้องระหว่าง 
นโยบายโรงเรียน มาตรฐาน
การศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ 

ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ 
กับวัตถุประสงค์ ของโครงการร้อย
ละ 80 ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึง
พอใจที่ระดับ “ดีมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร 
(Input Evaluation)  

คน (Man) 
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการตรงตามเปา้ที่
ก าหนดและเข้าร่วมร้อยละ80ขึ้นไป 

แบบบนัทึกการเข้าร่วม
โครงการ 

งบประมาณ (Money)  
 
 

งบประมาณการด าเนินโครงการมี
ความเหมาะสมสามารถจัดโครงการ
ได้ตามวัตถปุระสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วิธีการ (Method) 
 

 

รูปแบบการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้
ตามวัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material) วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการด าเนิน
โครงการ 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

1. การวางแผนงาน  
2. การติดตามการ
ด าเนินงาน  
3. การบริหารจัดการ ของ
โครงการ 

การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็น
ระบบที่ระดับความพึงพอใจระดบั 
“ระดับมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านผลผลิต (Product) ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วม
โครงการ 

โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง มีภูมิทัศน์ที่นา่อยู่ น่าเรียน 
น่าเชื่อถือ 

แบบประเมนิโครงการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนเซไลวิทยาคมมีสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและอ่ืนๆ มีความมั่นคง ปลอดภัย

พร้อมใช้งาน บรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 2. บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เหมาะส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
8. การอนุมัติโครงการ  
                 
     ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ            
            (นายพงศธร  แสงอาวุธ)                                         (นายสุนทร  พลดอน) 
                  ต าแหน่ง คร ู                                               ต าแหนง พนักงานราชการ                                    
 
 
 
ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ       ลงชื่อ                               ผู้อนุมัติโครงการ    
           (นางฌารินี  ทองม)ี                                                (นายธิติพัชร์  มาลา) 
 ต าแหนง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ สัมพันธ์ชุมชน 
สนองกลยุทธ์ ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม ตามมาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

              2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวศตพร  จงแต่งกลาง 
ลักษณะโครงการ                                  ใหม ่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราที่  29   ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันการศึกษาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยากรต่างๆเพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุน
ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการบริหารงาน จะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลย้อนกลับจากครูผู้สอนเป็นการช่วยให้
ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้าของงานปัญหาละอุปสรรคเพ่ือจะได้หาแนวทางในการด าเนินการแก้ไขให้บรรลุถึง
เป้าหมายได้อย่างสูงสุดจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นจริงถูกต้องและเป็นปัจจุบันเป็นระบบอีกท้ังยังสามารถ
ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อีกด้วย 

โรงเรียนเซไลวิทยาคม เห็นความส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนเพราะ
โรงเรียนมีความจ าเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการประสานงาน ก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาโรงเรียน ใช้สถานที่ในชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน อีกท้ังยังได้
จัดเก็บข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินในในการบริหาร  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด 
3. เพ่ือให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
4. เพ่ือปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
6. เพ่ือใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร 
7. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนและสื่อ Social Media 
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3. เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการบริหารก ากับ ติดตามนิเทศ
ผลงาน 

2. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
 เชิงปริมาณ  

1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศจัดเก็บในรูปแบบรูปเล่มครบถ้วน 
2. โรงเรียนมีเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ต่าง ๆ จ านวน 1 เว็บไซต์ 
3. ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ  90  เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
         ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

1. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรม 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนนิงาน (P) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท าปฏทิินงาน 
- ประชุมชี้แจง 

 พ.ค. 63 - นางฌารินี  ทองม ี
นางสาวศตพร จงแตง่กลาง 

2. ด าเนินการตามแผน (D)  
1) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

    2) ครูประจ าหมู่บ้าน 
    3) ประชุมผูป้กครองนักเรียน 

4) งานประชาสัมพนัธ์ (จัดท าเวบ็ไซต์) 
    5) ปราชญช์าวบ้าน  

  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มิ.ย. 63 
ตลอดปีการศึกษา 

 
5,000 

 
- 

2,000 
2,000 

- 

 
นางฌารินี  ทองม ี
 
นางฌารินี  ทองม ี
นางสาวศตพร จงแตง่กลาง 
นางสาวศตพร จงแตง่กลาง 
นางสาวอรพรรณ จันทนา 

3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C) 
1) รายงานการด าเนนิกิจกรรม 

    2) ตรวจติดตามการรายงานการ
ด าเนินกิจกรรม 

   
รายงานการด าเนนิกิจกรรม

หลังด าเนินการสิ้นเสร็จ30 วัน 
 

 
- 
 

 
นางฌารินี  ทองมนีาย
นางสาวศตพร จงแตง่กลาง 
นางสาวอรพรรณ จันทนา 

4. การประเมิน / รายงานผล (A) 
- วิเคราะห์และรายงานสรปุผลการ
ด าเนินงาน 

1-31 มี.ค. 63 
 

- นางฌารินี  ทองม ี
นางสาวศตพร จงแตง่กลาง 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
        งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด  จ านวน  9,000 บาท ประกอบด้วย 

1)  งบอุดหนุน    จ านวน 9,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินการ ที่มาของเงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   5,000 2,000 เงินอุดหนุน 
2. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน   2,000 2,000 เงินอุดหนุน 
3. งานประชาสัมพันธ์ (จัดท าเว็บไซต์)   2,000 2,000 เงินอุดหนุน 

 
6. การประเมินผล 

หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context 
Evaluation) 

ความสอดคล้องระหว่าง 
นโยบายโรงเรียน มาตรฐาน
การศึกษาชาติ กบั
วัตถุประสงค์ ของโครงการ 

ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ 
กับวัตถุประสงค์ ของโครงการร้อย
ละ 80 ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึง
พอใจที่ระดับ “ดีมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร 
(Input Evaluation)  

คน (Man) 
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการตรงตามเปา้ที่
ก าหนดและเข้าร่วมร้อยละ80ขึ้นไป 

แบบบนัทึกการเข้าร่วม
โครงการ 

งบประมาณ (Money)  
 
 

งบประมาณการด าเนินโครงการมี
ความเหมาะสมสามารถจัดโครงการ
ได้ตามวัตถปุระสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วิธีการ (Method) 
 

 

รูปแบบการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้
ตามวัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material) วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการด าเนิน
โครงการ 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

1. การวางแผนงาน  
2. การติดตามการ
ด าเนินงาน  
3. การบริหารจัดการ ของ
โครงการ 

การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็น
ระบบที่ระดับความพึงพอใจระดบั 
“ระดับมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านผลผลิต (Product) ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วม
โครงการ 

โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพ ใช้ในการบริหาร
ก ากับ ติดตามนิเทศผลงาน,
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึง
พอใจในการจัดการการศึกษา 

แบบประเมนิโครงการ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด 
3. ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
4. ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน มีประสิทธิภาพ 
5. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
6. มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร 
7. โรงเรียนมีเว็บไซต์ของโรงเรียนและประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน Social Media 

 
 
8. การอนุมัติโครงการ 
 
    ลงชื่อ                       ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวศตพร  จงแต่งกลาง)                                         (นางฌารินี   ทองมี) 
                ต าแหน่ง ครู                                       ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
                                                                         ลงชือ่                                   ผูอ้นุมัติโครงการ 
                                                                                     (นายธิติพัชร์  มาลา) 
                                                                        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
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โครงการ            โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สนองกลยุทธ์ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม        

นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐาน    ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
           1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอรพรรณ  จันทนา 

ลักษณะโครงการ                                   ใหม่            ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนเซไลวิทยาคม จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กับกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จนได้รับรางวัล 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 3 ปี ติดต่อกัน เพ่ือเป็นการสนองนโยบาย ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีสถานศึกษามี
การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม
หลากหลายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  
2. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีมี น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนและชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนทุกขั้นตอนในการดูแลสุขภาพร่วมกัน     

โดยเฉพาะการป้องกันโรคติดต่อ สิ่งเสพติด และการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย 
4. ส่งเสริมผู้เรียน เลือกเล่นกีฬาที่ตนเองชอบ และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
5. นักเรียนได้แปรงฟันหลังอาหารทุกม้ือเพ่ือสุขภาพเหงือกและฟันแข็งแรง 
6. ให้ครูและนักเรียนได้ตรวจสุขภาพทุกปีโดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคก

หนองแก โรงพยาบาลวังสะพุง/เลย/อื่น ๆ และส านักงานสาธารณะสุขอ าเภอวังสะพุง    
3.  เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมาย  
 1) เชิงปริมาณ 

1.1 นักเรียนโรงเรียนเซไลวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีสุขภาพดี น้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ร้อยละ 95 

 2) เชิงคุณภาพ 
                         2.1 นักเรียนมีสุขภาพดีมีความสุขและปลอดภัยจากโรคติดต่อและสิ่งเสพติดจนส่งผลให้

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระดีขึ้น    
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           3.2 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
                  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนเซไลวิทยาคมมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมท่ีสมบูรณ์ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม 
กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนินงาน (P) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท าปฏิทินงาน 

 พ.ค. 63 
 

- นางสาวอรพรรณ จันทนา
และคณะครู 

2. ด าเนินการตามแผน (D) 
1. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
2. กิจกรรมงานอนามัย 
3. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
4. กิจกรรมกีฬาภายใน 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

ธ.ค. 63 

 
- 
 
 

20,000 

 
นางสาวอรพรรณ จันทนา 
นางสาวอรพรรณ จันทนา 
ครูพละศึกษา 
ครูพละศึกษา 

3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C) 
    1)  รายงานกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

2)  รายงานกิจกรรมงานอนามัย 
3)  รายงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
4) รายงานกิจกรรมกีฬาภายใน 

 
มี.ค. 64 
มี.ค. 64 
มี.ค. 64 
มี.ค. 64 

 
- 
- 
- 
- 

 
นางสาวอรพรรณ จันทนา 
นางสาวอรพรรณ จันทนา 
ครูพละศึกษา 
ครูพละศึกษา 

3. การประเมิน / รายงานผล (A) 
- วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

1– 31 มี.ค. 64  
- 

นางสาวอรพรรณ จันทนา 

4. งบประมาณที่ใช้ 
5.1 งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด    จ านวน  20,000  บาท ประกอบด้วย 
      1)  งบอุดหนุน           จ านวน   20,000 บาท 

      
ที ่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินการ ที่มาของเงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมกีฬาภายใน - 10,000 10,000 20,000 เงินอุดหนุน 
 

6. การประเมินผล  

หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context 
Evaluation) 

ความสอดคล้องระหว่าง 
นโยบายโรงเรียน 
มาตรฐานการศึกษาชาติ 
กับวัตถุประสงค์ ของ
โครงการ 

ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการร้อยละ 80 
ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึงพอใจที่
ระดับ “ดีมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 
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หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร 
(Input Evaluation)  

คน (Man) 
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการตรงตามเปา้ที่
ก าหนดและเข้าร่วมร้อยละ80ขึ้นไป 

แบบบนัทึกการเข้าร่วม
โครงการ 

งบประมาณ (Money)  
 
 

งบประมาณการด าเนินโครงการมี
ความเหมาะสมสามารถจัดโครงการ
ได้ตามวัตถปุระสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วิธีการ (Method) 
 

 

รูปแบบการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material) วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการด าเนิน
โครงการ 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

1. การวางแผนงาน  
2. การติดตามการ
ด าเนินงาน  
3. การบริหารจัดการ ของ
โครงการ 

การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็นระบบ
ที่ระดับความพึงพอใจระดับ “ระดับ
มาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านผลผลิต (Product) ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนมีสุขภาพดี มีความสุขและ
ปลอดภัยจากโรคติดต่อและสิ่งเสพติด  

แบบประเมนิโครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
2. นักเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนทุกขั้นตอนในการดูแลสุขภาพร่วมกัน โดยเฉพาะการ

ป้องกันโรคติดต่อสิ่งเสพติดและการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย  
3. นักเรียน เลือกเล่นกีฬาที่ตนเองชอบและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
4. นักเรียนได้แปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อเพ่ือสุขภาพเหงือกและฟันแข็งแรง 
5. ครูและนักเรียนได้ตรวจสุขภาพทุกปีโดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกหนองแก 

โรงพยาบาลวังสะพุง/เลย/อื่น ๆ และส านักงานสาธารณะสุขอ าเภอวังสะพุง   
 

8. การอนุมัติโครงการ 
   
 ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวอรพรรณ  จันทนา)                                        (นางฌารินี    ทองมี)   
             ต าแหน่ง คร ู                                         ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                           
 
                                                                     ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                                 ( นายธิติพัชร์  มาลา ) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ   โรงเรียนสีขาว 
สนองกลยุทธ์   ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐาน    ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ    นายพงศธร  แสงอาวุธ 
ลักษณะโครงการ                                  ใหม่              √       ต่อเนื่อง …………… 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ในการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝัง คุณธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. กิจกรรมแนะแนว  
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง บุคคล สามารถค้นพบและ
พัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ ในเชิงพหุ-ปัญญาและการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี 2. กิจกรรมนักเรียน ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตาม
แผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนได้ช่วยกันคิด ช่วยกันท า 
ช่วยกันแก้ปัญหา ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ รวมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 
รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง   
 
2. วัตถุประสงค์ 

    2.1 เพ่ือให้นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย 

        2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 
             2.4 เพ่ือให้ นักเรียนตระหนัก เห็นคุณค่า ความส าคัญวันส าคัญ 
3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

3.1 เป้าหมาย  
      1) เชิงปริมาณ 

      1.1 นักเรียนร้อยละ 90 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  
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                    1.2 นักเรียนร้อยละ 100 พึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติดและการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของสภานักเรียน 
                1.3 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
       1.4 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
                     1.5 นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆมราโรงเรียนจัดขึ้น 

      2) เชิงคุณภาพ 
                2.1 นักเรียนมีความตระหนักถึงสิ่งเสพติดให้โทษ 
                         2.2 นักเรียนใช้สิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาคกัน 
                         2.3 โรงเรียนมีการด าเนินการห้องเรียนสีขาว อบรมกฎจราจรในโรงเรียนรับน้องต่อต้านยา

เสพติด  
           3.2 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ (เน้นระดับตัวบ่งชี้/ประเด็นพิจารณา ตามที่มาตรฐานก าหนด) 
                    3.2.1 ร้อยละ 90 นักเรียนไม่ติดสารเสพคิด 

         3.2.2 นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรม 
         3.2.3 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
         

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนินงาน (P) 
-   ขออนุมัติโครงการ 
-   แต่งตั้งคณะท างาน 
-   จัดท าปฏิทินงาน 

พ.ค. 63 - นายเกรียงไกร  สวัสดิ์ไทย 
และคณะครู 

2. ด าเนินการตามแผน (D) 
1. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
2. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
3. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
4. กิจกรรมรับน้อง 
5. กิจกรรมอบรมวินัยและกฎจราจร 

 
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

ก.ค. 63 
ก.ค.-ก.ย. 63 

 
- 
- 
- 

2,000 
- 

 
นายพงศธร  แสงอาวุธ 
นายพงศธร  แสงอาวุธ 
นายพงศธร  แสงอาวุธ 
นายพงศธร  แสงอาวุธ 
นายพงศธร  แสงอาวุธ 

3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C) 
1. รายงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
2. รายงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
3. รายงานกิจกรรมส่งเสริม

ประชาธิปไตย 
4. รายงานกิจกรรมรับน้อง 
5. รายงานกิจกรรมอบรมวินัยและกฎ

จราจร 

 
1–31 มี.ค. 64 
1–31 มี.ค. 64 
1–31 มี.ค. 64 

 
1–31 มี.ค. 64 
1–31 มี.ค. 64 

 

 
- 
- 
- 

 

 
นายพงศธร  แสงอาวุธ 
นายพงศธร  แสงอาวุธ 
นายพงศธร  แสงอาวุธ 

 
นายพงศธร  แสงอาวุธ 
นายพงศธร  แสงอาวุธ 
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กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. การประเมิน / รายงานผล (A) 
-   วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงาน 

1–31 มี.ค. 64 - นายพงศธร  แสงอาวุธ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

5.1 งบอุดหนุนงบประมาณ      2,000  บาท 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน

งบประมาณ 
งบด าเนินการ ที่มาของเงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กิจกรรมรับน้อง - - 2,000 2,000 เงินอุดหนุน 

 

6. การประเมินผล 
หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context 
Evaluation) 

ความสอดคล้องระหว่าง 
นโยบายโรงเรียน มาตรฐาน
การศึกษาชาติ กบั
วัตถุประสงค์ ของโครงการ 

ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ 
กับวัตถุประสงค์ ของโครงการร้อย
ละ 80 ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึง
พอใจที่ระดับ “ดีมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร 
(Input Evaluation)  

คน (Man) 
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการตรงตามเปา้ที่
ก าหนดและเข้าร่วมร้อยละ80ขึ้นไป 

แบบบนัทึกการเข้าร่วม
โครงการ 

งบประมาณ (Money)  
 
 

งบประมาณการด าเนินโครงการมี
ความเหมาะสมสามารถจัดโครงการ
ได้ตามวัตถปุระสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วิธีการ (Method) 
 

 

รูปแบบการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้
ตามวัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material) วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการด าเนิน
โครงการ 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

1. การวางแผนงาน  
2. การติดตามการ
ด าเนินงาน  
3. การบริหารจัดการ ของ
โครงการ 

การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็น
ระบบที่ระดับความพึงพอใจระดบั 
“ระดับมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านผลผลิต (Product) ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนตระหนักถึงความรุนแรง
ของสิ่งเสพติดให้โทษ รู้และปฏบิัติ
ตามกฎจราจร นักเรียนมีสิทธิ
เสรีภาพอย่างเสมอภาคกัน  

แบบประเมนิโครงการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในพิษภัยของสารพติด 
7.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ตามประชาธิปไตย 
7.3 นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามวันส าคัญต่างๆ 
 

8. การอนุมัติโครงการ  
 

                     
 ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายพงศธร  แสงอาวุธ)                                        (นางธนพร  จะเกรง)   
            ต าแหน่ง คร ู                    ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล                          
 

 
                                                                     ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                              ( นายธิติพัชร์  มาลา ) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ              ส่งเสริมบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
สนองตอบกลยุทธ์                   ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน   ข้อที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
              2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 
          เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง 
     เป็นระบบ  

ฝ่ายที่รับผิดชอบ   บริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางวิราภรณ์   ทิพรส 
ลักษณะโครงการ                     ใหม่                 √     ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน  2563    -    31  มีนาคม  2564 
 

 1.  หลักการและเหตุผล   
    การพัฒนาและเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคคลกรเช่นสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ  ด้าน
กีฬาและนันทนาการ ด้านอ านวยความสะดวกสบายความปลอดภัยในชีวิต เป็นต้น เป็นองค์ประกอบส าคัญอย่าง
หนึ่งในการบริหารงานที่จะช่วยให้งานประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยโรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมพ้ืนฐานที่มีพัฒนาการทางสังคมให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป และการที่จะ
บริหารโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าและ ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ การปรับปรุงองค์กรบริหารงานบุคคล ที่มี
ความส าคัญไม่น้อยกว่างานอ่ืนๆ โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ประกอบด้วยคณะ
ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2.  วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

2.2 เพ่ือผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

            2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
            2.4 เพ่ือให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
 2.5 เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
            2.6 เพ่ือให้ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ

และเต็มเวลา 
3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

3.1 เป้าหมาย  
 1. เชิงปริมาณ 

      1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพเต็ม 100% 
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                1.2 คณะครู บุคลาการ และคณะกรรมการสถานศึกษา/อนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้รับการพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรภายในและภายนอก 80% 

          2. เชิงคุณภาพ 
2.1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรภายในและ

ภายนอก 
           3.2 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  

 3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาร้อยละ 100 ของจ านวนครูและบุคลากร
ทั้งหมด 

4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรม 
กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนินงาน (P) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท าปฏิทินงาน/ประชุมชี้แจง 

พ.ค. 63 - นางวิราภรณ์   ทิพรส 
และคระครู 

2. ด าเนินการตามแผน (D)  
- กิจกรรมส่งบุคลการเข้ารับการอบรม 

สัมมนาเพ่ือพัฒนางาน 
- กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนา 

 
ตลอกปีการศึกษา 

 
ม.ค.– เม.ย. 64 

 
55,000 

 
- 

 
นางวิราภรณ์   ทิพรส 

 
นางวิราภรณ์   ทิพรส 

3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C) 
-    รายงานกิจกรรมส่งบุคลการเข้ารับ

การอบรม/สัมมนาเพ่ือพัฒนางาน 
- รายงานศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนา 

 
 1-31 มี.ค. 64 

 
1-31 มี.ค. 64 

 
- 

 
- 

 
คณะครูที่รับผิดชอบ

กิจกรรม 
นางวิราภรณ์   ทิพรส 

4.  การประเมิน / รายงานผล (A) 
-   วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงาน 

1–31 มี.ค. 64 - นางวิราภรณ์   ทิพรส 

 
5. งบประมาณรายรับและค่าใช้จ่าย 
 5.1 งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด  จ านวน 55,000 บาท ประกอบด้วย 
   1)  งบอุดหนุน       จ านวน 55,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน 
งบด าเนินการ 

ที่มาของเงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้า
รับการอบรมพัฒนาด้านต่างๆ 

- 55,000 - 55,000 อุดหนุน 
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6.  การประเมินผล 
หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context 
Evaluation) 

ความสอดคล้องระหว่าง 
นโยบายโรงเรียน มาตรฐาน
การศึกษาชาติ กบั
วัตถุประสงค์ ของโครงการ 

ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ 
กับวัตถุประสงค์ ของโครงการร้อย
ละ 80 ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึง
พอใจที่ระดับ “ดีมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร 
(Input Evaluation)  

คน (Man) 
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการตรงตามเปา้ที่
ก าหนดและเข้าร่วมร้อยละ80ขึ้นไป 

แบบบนัทึกการเข้าร่วม
โครงการ 

งบประมาณ (Money)  
 
 

งบประมาณการด าเนินโครงการมี
ความเหมาะสมสามารถจัดโครงการ
ได้ตามวัตถปุระสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วิธีการ (Method) 
 

 

รูปแบบการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้
ตามวัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material) วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการด าเนิน
โครงการ 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

1. การวางแผนงาน  
2. การติดตามการ
ด าเนินงาน  
3. การบริหารจัดการ ของ
โครงการ 

การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็น
ระบบที่ระดับความพึงพอใจระดบั 
“ระดับมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านผลผลิต (Product) ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มข้ึน มีโอกาสใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กร
ภายในและภายนอก 

แบบประเมนิโครงการ 

 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูมีความรู้ความสามารถและสามรถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและงานที่รับผิดชอบด้านอื่น 
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8. การอนุมัติโครงการ  
           
     
             ลงชื่อ                ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (  นางวิราภรณ์   ทิพรส )                                       (นางธนพร  จะเกรง) 
                     ต าแหน่งคร ู                                       ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานบุคคล 
 
 
                                                                           ลงชื่อ                               ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                                      (นายธิติพัชร์  มาลา) 
                                                                           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ ข้อที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน    ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ    นางธนพร  จะเกรง 
ลักษณะโครงการ                                  ใหม่              √            ต่อเนื่อง …………… 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยนักเรียนโรงเรียนเซไลวิทยาคม  ที่มาศึกษาเล่าเรียนนั้น  มาต่างหมู่บ้านและต่างครอบครัวและส่วน
ใหญ่ครอบครัวที่ยากจน ครอบครัวขาดอบอบอุ่นพ่อแม่แยกทาง พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยเนื่องจากต้องไปท างาน
ต่างจังหวัด จึงท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมากมาย ดังนั้นทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นว่านักเรียนที่มีปัญหานั้น  ทาง
โรงเรียนน่าจะเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง ๆ ที่นักเรียนมีปัญหา  เพ่ือจะได้ให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาเล่าเรียน  ด้านสติปัญญา  อารมณ์  และสังคมที่ดีขึ้น   โดยประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน  และชุมชน  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงได้เสนอโครงการเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้  

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเซไลวิทยาคมได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูอย่างทั่วถึงทุกคน        
    
3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

3.1 เป้าหมาย  
       1) เชิงปริมาณ 

      1.1 นักเรียน/ครู และผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างทั่วถึง 100 % 
                    1.2 นักเรียนที่มีปัญหาหรือด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ 100 %                 

        2) เชิงคุณภาพ 
                           2.1 นักเรียนได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

      2.2 นักเรียน/ครู และผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างทั่วถึง 
 

           3.2 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
                  3.2.1 ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียนที่ปรึกษา ร้อยละ 100 

       3.2.2 นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนในระดับ ดีมาก 
3.2.3 นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการด้านการเดินทางมาโรงเรียนอย่าง 

ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนินงาน (P) 
-   ขออนุมัติโครงการ 
-   แต่งตั้งคณะท างาน 
-   จัดท าปฏิทินงาน 

พ.ค. 63 - นางธนพร  จะเกรง 

2. ด าเนินการตามแผน (D) 
-   กิจกรรมงานบริการรถรับ-ส่ง

นักเรียน 
    -   กิจกรรมงานตามระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน 
    -   กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัย

นักเรียน 
    -   เยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
80,000 

 
- 
 
- 
 
- 

 
นางธนพร  จะเกรง/ 

ครูพละ 
นางธนพร  จะเกรง/ 

ครูพละ 
นางธนพร  จะเกรง/ 

ครูพละ 
นางธนพร  จะเกรง/ 

ครูพละ 
3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C) 

- รายงานกิจกรรมงานบริการรถรับ-
ส่งนักเรียน 

- รายงานกิจกรรมงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน 

- รายงานกิจกรรมเสริมสร้างและ
พัฒนาวินัยนักเรียน 

    -   รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
1–31 มี.ค. 64 

 
1–31 มี.ค. 64 

 
1–31 มี.ค. 64 

 
1–31 มี.ค. 64 

 
- 
- 
 

 
นางธนพร  จะเกรง/ 

ครูพละ 
นางธนพร  จะเกรง/ 

ครูพละ 
นางธนพร  จะเกรง/ 

ครูพละ 
ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น 

4. การประเมิน /รายงานผล (A) 
-   วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงาน 

1–30 มี.ค. 63 - นางธนพร  จะเกรง 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

5.1 งบอุดหนุนงบประมาณ      55,000  บาท 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน

งบประมาณ 
งบด าเนินการ ที่มาของเงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ค่ารถรับส่งนักเรียน - 80,000 - 80,000 เงินอุดหนุน 
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6. การประเมินผล 
หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context 
Evaluation) 

ความสอดคล้องระหว่าง 
นโยบายโรงเรียน มาตรฐาน
การศึกษาชาติ กบั
วัตถุประสงค์ ของโครงการ 

ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ 
กับวัตถุประสงค์ ของโครงการร้อย
ละ 80 ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึง
พอใจที่ระดับ “ดีมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร 
(Input Evaluation)  

คน (Man) 
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการตรงตามเปา้ที่
ก าหนดและเข้าร่วมร้อยละ80ขึ้นไป 

แบบบนัทึกการเข้าร่วม
โครงการ 

งบประมาณ (Money)  
 
 

งบประมาณการด าเนินโครงการมี
ความเหมาะสมสามารถจัดโครงการ
ได้ตามวัตถปุระสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วิธีการ (Method) 
 

 

รูปแบบการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้
ตามวัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material) วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการด าเนิน
โครงการ 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

1. การวางแผนงาน  
2. การติดตามการ
ด าเนินงาน  
3. การบริหารจัดการ ของ
โครงการ 

การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็น
ระบบที่ระดับความพึงพอใจระดบั 
“ระดับมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านผลผลิต (Product) ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียน/ครู และผูป้กครองมี
ปฏิสัมพันธ์กนัอย่างทัว่ถึง นักเรียน
ได้รับความช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม 

แบบประเมนิโครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนมีคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  
7.2 นักเรียนมีสามารถแก้ปัญหาและด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
7.3 นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
7.4 นักเรียนได้รับความช่วยเหลือสามารถเรียนตามความถนัด สนใจและมีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
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8. การอนุมัติโครงการ  
               

            ลงชื่อ                ผู้เสนอโครงการ/ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                            (นางธนพร  จะเกรง) 
                                                     ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
 
                                                                   
                                                    ลงชื่อ                             ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายธิตพัิชร์  มาลา) 
                                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
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 ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารงานฝ่าย 
สนองกลยุทธ์ ข้อที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐาน    ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
         2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                                               2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ            นางบัวหลัน  ค าประมวล 
ลักษณะโครงการ                               ใหม่                     √     ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงบประมาณขอสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว 
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริหารจัดการเ พ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านงานงบประมาณของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้   

2.2 เพื่อให้การบริหารจัดการการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
      

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมาย  

                1) เชิงปริมาณ 
1. การบริหารจัดการด้านงบประมาณของโรงเรียนมีความคล่องตัว บุคลากรสามารถด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมาย ร้อยละ 95  
2. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึงจากการ 

บริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
                2) เชิงคุณภาพ 

1.  งานด้านงบประมาณของโรงเรียนมีความคล่องตัว รองรับกับการบริหารจัด การศึกษาตาม 
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

2.  นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึงจากการ 
                         บริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณท่ีก าหนดจนได้รับผลตามเป้าหมาย 
          3.2 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  

                  3.2.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่คล่องตัว สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ได้และบรรลุเป้าหมาย  

         3.2.2 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึงจาก 
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4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรม 
กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนินงาน (P) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท าปฏิทินงาน 

 
พ.ค. 63 

 
- 

 
นางบัวหลัน  ค าประมวล 

และคณะ 

2. ด าเนินการตามแผน (D) 
- กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 
- กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ 
- กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
- กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายบุคคล 
- กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณ 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
70,000 
13,600 
15,000 
6,000 
8,000 

 
นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 
นายพลกฤต  บุญอินทร์ 
นางฌารินี  ทองมี 
นางธนพร  จะเกรง 
นางบัวหลัน  ค าประมวล 

3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C) 
- รายงานการด าเนินกิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 
- รายงานการด าเนินบริหารงานฝ่ายวิชาการ 
- รายงานการด าเนินบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
- รายงานการด าเนินบริหารงานฝ่ายบุคคล 
- รายงานการด าเนินบริหารงานฝ่ายงบประมาณ 

 
1– 31 มี.ค. 64 
1– 31 มี.ค. 64                               
1– 31 มี.ค. 64                               
1– 31 มี.ค. 64                               
1– 31 มี.ค. 64                               

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 
นายพลกฤต  บุญอินทร์ 
นางฌารินี  ทองมี 
นางธนพร  จะเกรง 
นางบัวหลัน  ค าประมวล 

4. การประเมิน / รายงานผล (A) 
- วิเคราะห์และรายงานผลการประเมินวิเคราะห์

และรายงานผลการปฏิบัติการกิจกรรม 

1– 31 มี.ค. 64 -  
นางบัวหลัน  ค าประมวล 

 
5.  งบประมาณที่ใช้ 

        5.1 งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด  จ านวน 112,600   บาท ประกอบด้วย 
   1)  งบอุดหนุน        จ านวน 112,600  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน 
งบด าเนินการ 

ที่มาของเงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค - 70,000 - 70,000 งบอุดหนุน 
2. กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ 

   - ค่าวัสดุส านักงาน 
   - ค่าจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ 

  
 

 
9,860 
3,740 

13,600 งบอุดหนุน 

3. กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
   - ค่าวัสดุส านักงาน 
   - ค่าจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์    

  
 
 
 

 
 

12,510 
2,490 

15,000 งบอุดหนุน 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน 
งบด าเนินการ 

ที่มาของเงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

4. กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายบุคคล 
   - ค่าวัสดุส านักงาน 
   - ค่าจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์    

- -  
3,510 
2,490 

6,000 งบอุดหนุน 

5. กิจกรรมการบริหารงานฝ่าย
งบประมาณ 
  - ค่าวัสดุส านักงาน 
  - ค่าจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ 

   
 

4,260 
3,740 

8,000 งบอุดหนุน 

 
6. การประเมินผล 

หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านสภาวะแวดล้อม
หรือบริบท (Context 
Evaluation) 

ความสอดคล้องระหว่าง 
นโยบายโรงเรียน มาตรฐาน
การศึกษาชาติ กบั
วัตถุประสงค์ ของโครงการ 

ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการร้อยละ 80 
ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึงพอใจที่
ระดับ “ดีมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านปัจจัยหรือ
ทรัพยากร (Input 
Evaluation)  

คน (Man) 
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการตรงตามเปา้ที่
ก าหนดและเข้าร่วมร้อยละ80ขึ้นไป 

แบบบนัทึกการเข้าร่วม
โครงการ 

งบประมาณ (Money)  
 
 

งบประมาณการด าเนินโครงการมี
ความเหมาะสมสามารถจัดโครงการ
ได้ตามวัตถปุระสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วิธีการ (Method) 
 

 

รูปแบบการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material) วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการด าเนิน
โครงการ 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านกระบวนการ 
(Process 
Evaluation) 

1. การวางแผนงาน  
2. การติดตามการด าเนนิงาน  
3. การบริหารจัดการของ
โครงการ 

การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็นระบบ
ที่ระดับความพึงพอใจระดับ “ระดับ
มาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านผลผลิต 
(Product) 

ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วมโครงการ - โรงเรยีนมีการบริหารจัดการอยา่ง
คล่องตวั รองรับการบริหารจัด 
การศึกษาตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
บรรลุเปา้หมายที่ก าหนด 
นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 15 ป ีอยา่งทั่วถึง 

แบบประเมนิโครงการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 โรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ รองรับการบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปีและบรรลุเป้าหมาย 
7.2 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึงจากการบริหารงบประมาณที่มี

ประสิทธิภาพ 
 
 
8. การอนุมัติโครงการ 
 
              ลงชื่อ                ผู้เสนอโครงการ/ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นางบัวหลัน  ค าประมวล)   
                                               ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ                       
 
 
                                              ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                         ( นายธิติพัชร์  มาลา ) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ พัฒนาแผนงานโครงการและนโยบาย (ปฏิบัติการประจ าปี ) 
สนองกลยุทธ์ ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม ตามมาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

           2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
           2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา             

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ    นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 
ลักษณะโครงการ                               ใหม่                     √     ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2556 มาตรา 16 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนด
แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายและเพ่ือเป็นการควบคุมการบริหารงบประมาณให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างถูกต้องรวดเร็วและตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 การวางแผนเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารและเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่งส าหรับผู้บริหารที่ใช้เป็นเครื่องมือ
บอกทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เน้นการท างานอย่างเป็นระบบและมีระเบียบการวางแผน
และการบริหารโดยอาศัยแผนหรือการจัดท าแผนท าให้การท างานมีจุดหมาย ช่วยให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสะดวกในการท างานและสามารถวัดความส าเร็จได้ ดังนั้น กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณจึงจัดท าโครงการ “จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562” ขึ้น เพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนเซไลวิทยาคมคมมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ตอบสนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. เพ่ือสร้างกรอบและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ก าหนดไว้ 
 
3. เป้าหมาย  

 3.1 เป้าหมาย  
 1) เชิงปริมาณ 

1.1 โรงเรียนเซไลวิทยาคมคมมีแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ที่สอดคล้องวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและตอบสนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกมาตรฐาน ร้อยละ 100  

1.2 โครงการที่จัดขึ้นสามารถตอบสนองกลยุทธ์และมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร้อยละ 80 ของความส าเร็จ 
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 2) เชิงคุณภาพ 
                                2.1 โรงเรียนมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนงาน และด าเนินการตาม

กรอบที่ก าหนด 
           2.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนด   

          3.2 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
                  3.2.1 โรงเรียนเซไลวิทยาคมคมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและตอบสนองกลยุทธ์ของโรงเรียนและมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จนบรรลุผลส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรม 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนินงาน (P) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
-  ประชุมชี้แจง 

 พ.ค. 63  - นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 

2. ด าเนินการตามแผน (D)  
1) ประชุมปฏิบัติการปรับกลยุทธ์ ฯ

จัดท าแผนปฏิบัติการฯประจ าปี 
2) ส ารอง 

 
พ.ค. –มิ.ย. 63  

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
500 

 
20,000 

 
นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 

 
นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 

3. ด าเนินการตามแผน (D)  
1) รายงายการประชุมปฏิบัติการ
ปรับกลยุทธ์ ฯจัดท าแผนปฏิบัติ
การฯประจ าปี 
2) รายงานการใช้งบส ารอง 

 
มี.ค. 64 

 
 

มี.ค. 64 

 
- 
 
 
- 

 
นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 

 
นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 

4. การประเมิน / รายงานผล (A) 
- วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

1-30 มี.ค. 63 
 

- นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

5.1 งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด  จ านวน  20,500  บาท ประกอบด้วย 
1)  งบอุดหนุน       จ านวน  20,500  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินการ 
ที่มาของงบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ค่าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 - 500 - 500 งบอุดหนุน 
2.  งบส ารอง  20,000  20,000 งบอุดหนุน 
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6. การประเมินผล 

หัวข้อที่ประเมิน ตัวแปร/ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านสภาวะแวดล้อม
หรือบริบท (Context 
Evaluation) 

ความสอดคล้องระหว่าง 
นโยบายโรงเรียน มาตรฐาน
การศึกษาชาติ กบั
วัตถุประสงค์ ของโครงการ 

ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการร้อยละ 80 
ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึงพอใจที่
ระดับ “ดีมาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านปัจจัยหรือ
ทรัพยากร (Input 
Evaluation)  

คน (Man) 
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการตรงตามเปา้ที่
ก าหนดและเข้าร่วมร้อยละ80ขึ้นไป 

แบบบนัทึกการเข้าร่วม
โครงการ 

งบประมาณ (Money)  
 
 

งบประมาณการด าเนินโครงการมี
ความเหมาะสมสามารถจัดโครงการ
ได้ตามวัตถปุระสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วิธีการ (Method) 
 

 

รูปแบบการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค ์

แบบประเมนิโครงการ 

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material) วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการด าเนิน
โครงการ 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านกระบวนการ 
(Process 
Evaluation) 

1. การวางแผนงาน  
2. การติดตามการด าเนนิงาน  
3. การบริหารจัดการของ
โครงการ 

การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็นระบบ
ที่ระดับความพึงพอใจระดับ “ระดับ
มาก” 

แบบประเมนิโครงการ 

ด้านผลผลิต 
(Product) 

ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วมโครงการ โรงเรยีนมีการบริหารจัดการอยา่งเป็น
ระบบ ตอบสนองวสิัยทัศน์และพนัธกิจ
ที่ก าหนด   

แบบประเมนิโครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. โรงเรียนเซไลวิทยาคมคมมีแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
โรงเรียน และตอบสนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. โรงเรียนมีกรอบและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการ
ที่ก าหนด 

3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนงาน และด าเนินการตามกรอบที่ก าหนด 
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8. การอนุมัติโครงการ 
 
    ลงชื่อ                     ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางอมรรัตน์  ขัตติสอน)                                           (นางบัวหลัน  ค าประมวล) 
              ต าแหน่ง ครู                                            ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 
                       
 
                                                                       ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                                           (นายธิติพัชร์  มาลา) 
                                                                       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการเซไลวิทยาคมคม 
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ภาคผนวก 
 

- ค าสั่งโรงเรียนเซไลวิทยาคม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
พ.ศ. 2563 
 

 
 
 

 


