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ส่วนที่ 4  

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
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1. โครงการ : project  name  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   1 , 3 
มาตรฐาน ( สมศ.) ข้อที่  1, 2, 3, 4 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department   กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นางรัชตา  บุญชัยยิ่ง   
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives       โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ :  Date     พฤษภาคม  2565  –  เมษายน  2566 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
  ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติ O-NET ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในภาพรวม 
ระดับชาติ และระดับสถานศึกษาของโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คือผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
โรงเรียนจึงจัดวางแผนเพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้นตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้ 

2.  วัตถุประสงค์ : Objective 
 2.1  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ม.3  และ ม.6 ในการสอบ  O-NET   

2.2  เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบในระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 3  
2.3  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4 

3.  เป้าหมาย : Project Objective / Target 
 3.1  ด้านคุณภาพ : Quality 
  3.1.1  นักเรียนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 3.2  ด้านปริมาณ : Volume 
  3.2.1  นักเรียนชั้น ม.3 และม.6 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า             
ร้อยละ 80 
  3.2.2  นักเรียนมีผลการทดสอบในระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 3   
   3.2.3  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4 
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4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   มิ.ย.  65  
นางรัชตา 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
2.1  น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
        ติว  O-NET 
2.2 น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
       ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
       การเรียน 

   

 
3,000 

 
5,000 
 
 

 
2,000 

 
1,000 

 
ม.ค. 2566 
– มี.ค.66 

 

 

นางรัชตา 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   มี.ค. 66 นางรัชตา 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

     มี.ค. 66 นางรัชตา 

 
5.  งบประมาณ  : Resources  11,000    บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
หน่วย 

 
ราคา/หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
รวม 

1 วัสดุฝึก เอกสาร 
ตามกิจกรรม 

  3,000 เรียนฟรี 15 ปี 3,000 

2 ค่าตอบแทนวิทยากร   3,000 เรียนฟรี 15 ปี 3,000 

3 ค่าอาหาร    5,000 เรียนฟรี 15 ปี 5,000 

รวมทั้งสิ้น 11,000  11,000 
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6. การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิด
เป็นร้อยละ 90 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
O -Net เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 3      
ทุกกลุ่มสาระฯ 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4 

ตรวจสอบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม  
ผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 
ผลการเรียนของนักเรียน 

แบบทดสอบ  
 
 แบบบันทึกการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์  
 
แบบบันทึกผลการเรียน 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
7.1  นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
7.2  นักเรียนอ่านหนังสือจนเกิดเป็นนิสัยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
7.3  โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนในการจัดการเรียนการสอน 
7.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  O-NET  เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 3  ทุกกลุ่มสาระฯ 
7.5  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 4 

 

ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ 
           ( นางรัชตา    บุญชยัยิ่ง) 

                   ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
 

ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นางพิศมัย  เฉลิมแสน ) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
         ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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2. โครงการ : project  name พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   1, 2, 3 
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่  1, 2, 3, 4  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department    กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นางพิศมัย เฉลิมแสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ 

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project / initiatives     โครงการใหม่         โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ :  Date   1  กรกฎาคม 2565  –  31  มีนาคม  2566 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2551   มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก    
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เนื่องจากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  และโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม มีนโยบายต้องพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้นเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์                
การเรียนรู้อย่างมีเหตุผลเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ                 
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม มีผลอยู่ในระดับต่ า โรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ   
เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
แล้วพัฒนาต่อยอดนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ : Objective 
2.1  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 
2.2  เพ่ือพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
2.3  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้  สามารถเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้ 
2.4  เพ่ือสร้างชื่อเสียงด้านความสามารถของนักเรียน  

3.  เป้าหมาย : Project Objective / Target  
 3.1  ด้านคุณภาพ : Quality 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางวิชาการใน 
ระดับต่างๆ     
  3.1.3 นักเรียนมีความรู้และทักษะที่สูงขึ้นตามมาตรฐานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 3.2  ด้านปริมาณ : Volume 
  3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 
  3.2.2 นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
  3.2.3 นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับต่างๆ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1  รายการ   
 
4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

    
ก.ค.65 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
2.1  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ

สอนกลุ่มสาระภาษาไทย   
2.2   กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ 

สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
2.3  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ

สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
2.4  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ

สอนกลุ่มสาระสังคม 
2.5  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ

สอนกลุ่มสาระศิลปะ  
2.6  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ

สอนกลุ่มสาระสุขศึกษา  
2.7  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ

สอนกลุ่มสาระการงาน 
2.8  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ

สอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  

2.9  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  
 
 

 
10,000 

 
2,000 

 
28,000 

 
3,000 

 
20,000 

 
5,000 

 
20,000 

 
10,000 

 
 

1,000 
 

 
 
 

 
นางมณีวรรณ 
 
นางเพ็ญฬภัทร์ 
 
นางสิริญากร 
 
นางวิไลลักษณ์ 
 
นายทวี 
 
นายสนั่น 
 
นางมัณฑนา 
 
นางพูลสุข 
 
 
นางสิริญากร 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

 
 
 
 

 
 
 

 มี.ค. 66 นางพิศมัย 
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ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   มี.ค. 66 นางพิศมัย 

5.  งบประมาณ : Resources    99,000    บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
หน่วย 

 
ราคา/หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
รวม 

 กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                      10,000 
1 จัดหาและสร้างสื่อนวัตกรรม

ทางภาษาไทย  
 

  10,000 งบอุดหนุน 10,000 

กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                     2,000 
1 จัดหาและสร้างสื่อนวัตกรรม

ทางคณิตศาสตร์   
  2,000 งบอุดหนุน 2,000 

กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                   28,000 
1 จัดซื้ออุปกรณ์และสื่อ 

- โต๊ะขาว 
- หมึกปริ้นเตอร์ 
- กระดาษ A4 

 
12 ตัว 

 
2,000 

 
24,000 
2,000 
2,000 

 
งบอุดหนุน 

 
24,000 
2,000 
2,000 

กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม                                 3,000 
1 จัดซื้อสื่อการเรียนวิชา 

สังคมฯ 
  3,000 งบอุดหนุน 3,000 

กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                          20,000 
1 -   จัดซื้อผ้าต่วนส าหรับ

จัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศิลปะตกแต่ง   

6 ม้วน 1,000 6,000 งบอุดหนุน 6,000 

2 -   จัดซื้อล าโพงเคลื่อนที่
ส าหรับจัดการเรียนการสอน
รายวิชาดนตรีพื้นเมือง 
นาฏศิลป์พื้นเมือง ดนตรีและ
นาฏศิลป์   

1 เครื่อง 4,000 4,000 งบอุดหนุน 4,000 

2 - จัดซื้อพรมแดงส าหรับจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศิลปะ
ตกแต่ง   

2 ม้วน 5,000 10,000 งบอุดหนุน 10,000 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

ที ่
 

รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
รวม 

กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                   5,000 
1 จัดหาและสร้างสื่อ

นวัตกรรมทางสุขศึกษา
และพลศึกษา 

  5,000 งบอุดหนุน 5,000 

กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                            20,000         

1 
กบไสไม้ขนาด 5 นิ้ว รุ่น
1804N ยี่ห้อ Makita 

1 ชุด 
 

8,450 งบอุดหนุน 8,450 

2 
จัดท าเคาเตอร์  คหกรรม 1 ชุด  11,550 งบอุดหนุน 11,550 

กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                       10,000 
1 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง  4,000 งบอุดหนุน 4,000 
2 กิจกรรมวันคริสต์มาส

และวันขึ้นปีใหม่ 
  6,000 งบอุดหนุน 6,000 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                                                        1,000 
1 จัดหาและพัฒนาสื่อ

นวัตกรรม 
  1,000 งบอุดหนุน 1,000 

รวมทั้งสิ้น  99,000  99,000 

 

6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น   
ร้อยละ 4 
2. จ านวนรางวัลที่ได้รับในการเข้า
ร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ความพึงพอใจ 
 
- จ านวนรางวัลและความส าเร็จ 

- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสรุปผลรางวัลการแข่งขัน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
7.1 นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 
7.2 นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ และ

พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
7.3 นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีทักษะทางด้านวิชาการที่สูงขึน้ 
7.4 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีชื่อเสียงด้านความสามารถของนักเรียน  

 
 

          ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ 
         ( นางพิศมัย    เฉลิมแสน) 

                ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 
 

 ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นางพิศมัย  เฉลิมแสน ) 

 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
 

ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
         ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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3. โครงการ : project  name    เพ่ือนช่วยเพื่อน เรียนจบด้วยกัน 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบายสพม.กาฬสินธุ์ ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่ 1, 2, 3 
ตัวบ่งชี้ ( สมศ.) ข้อที่  1, 2, 3, 4  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ:Project Manager  นางพิศมัย  เฉลิมแสน 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives         โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ:  Date 17  พฤษภาคม  2565  –  31  มีนาคม  2566 
 
1.  หลักการและเหตุผล: Background  information  and  Rationale 
 จากสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของกลุ่มงานการบริหารงานวิชาการ พบว่านักเรียนมี
ปัญหาด้านผลการเรียนอันส่งผลต่อการจบหลักสูตรและผลการทดสอบในระดับชาติของนักเรียนทั้งระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนบางส่วนได้รับผลการเรียน 0,ร,มส การประเมินผล
ปลายภาคเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการรายงานผลการเรียนพบว่านักเรียนสถิตินักเรียนที่มีผลการ
เรียน 
0,ร,มส  เป็นผลท าให้นักเรียนไม่จบหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนดและส่งผลต่อการทดสอบระดับชาติทั้งนี้เป็น
เพราะสาเหตุในหลายประการประการหนึ่งเกิดจากตัวของนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการด าเนินการสอบ
แก้ตัว ขาดความรับผิดชอบในการขอซ่อมเสริมเวลาเรียน ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานที่ครูประจ าวิชาที่
มอบหมายและมีสาเหตุอันเนื่องมาจากกระบวนการติดตามช่วยเหลือของครูประจ าวิชา และผู้เกี่ยวข้องจาก
ปัญหาดังกล่าวจึงควรได้รับการแก้ไขโดยทั้งจากครู นักเรียน ตลอดจนบุคลากรในกลุ่มงานบริหารวิชาการท่ี
จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าว  ดังนั้นกลุ่มบริหารงานวิชาการจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ : Objective 
2.1 เพ่ือก ากับติดตามนักเรียนที่ติด 0 ร มส ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับ 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ด าเนินการแก้ 0 ร มส โดยครูพ่ีเลี้ยง 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนช่วยกันก ากับดูแลนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนและเป็นห้องเรียนปลอด 0 ร มส  
     โดยการใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน  
2.3. เพ่ือพัฒนาด้านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ครูปรับเปลี่ยนวิถีการสอนในรูปแบบใหม่ 
2.4 เพ่ือนในหมู่บ้านดูแลช่วยเหลือกันระหว่างเรียน 
2.5 เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนไม่เข้าเรียน และขาดเรียน 
2.4. เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบตรงตามหลักสูตร 
      และเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 

3.  เป้าหมาย: Project Objective / Target 
3.1  ด้านคุณภาพ: Quality 

  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมไม่หนีเรียนและมีและมีผลการเรียนไม่ติด 0 ร มส 
  3.1.2  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
                              โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมจบตรงตามเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
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 3.2   ด้านปริมาณ: Volume 
3.2.1   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบตรงตามหลักสูตร          
           และเวลาที่ สถานศึกษาก าหนดร้อยละ 100 
3.2.2   นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมไม่ติด 0, ร, มส 

 
4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ: Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   17  พฤษภาคม 
2565 

กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D) 
    2.1  สมาชิกส ารวจและเก็บข้อมูล
นักเรียนที่ติด 0, ร, มส และสาเหตุที่
นักเรียนติด 0, ร, มส พร้อมสรุป 
   2.2  ด าเนินการช่วยกันแก้ 0,
ร,มส โดยมีครูพ่ีเลี้ยง 
   2.3  นักเรียนจับคู่กันโดยกิจกรรม
เพ่ือนช่วยเพื่อน 
 2.4 ครูพัฒนากระบวนการเรียน 
     การสอน 

  
 
 
 

 
500 

 
 
- 
 
- 
 

500 
 

 
พ.ค.65– มี.ค.

66 
 
 
 

พ.ค.65 
ตลอดปี  

การศึกษา 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

 
 
 
 
กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 
 
 
 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   ก.ย.65- มี.ค.
66 

    ครูรัชตา 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   ก,ย.65- มี.ค.
66 

ครูพิศมัย 
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5.  งบประมาณ : Resources  2,000    บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา/หน่วย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
รวม 

1 จัดซื้อเอกสารทางวิชาการ   1,000 งบอุดหนุน 1,000 
2 ด าเนินการกิจกรรม   - งบอุดหนุน - 
3 กิจกรรมครูพ่ีเลี้ยง   - งบอุดหนุน - 
4 กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน   - งบอุดหนุน - 
5 กิจกรรกระบวนการ

พัฒนาการเรียนการสอน     
  1,000 งบอุดหนุน 1,000 

รวมทั้งสิ้น 2,000  2,000 

 

6..การวัดและประเมินผล: Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบตรง
ตามหลักสูตรและเวลาที่ 
สถานศึกษาก าหนดร้อยละ 100 
2. นักเรียนโรงเรียนไตรรัตน 
วิทยาคมไม่ติด 0, ร, มส 

การรายงานผลการเรียนของ
นักเรียน 
 
 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
 
 
แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ: Success  Criteria 
7.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบตรงตามหลักสูตร 
      และเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
7.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปลอด 0 ร มส 
7.3 นักเรียนช่วยกันก ากับดูแลนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนและเป็นห้องเรียนปลอด 0 ร มส 
7.4 ครูมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนวิถีใหม่ 
7.5 มีครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหาอย่างใกล้ชิด  
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    ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ  
             (นางพิศมัย  เฉลิมแสน) 
        ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นางพิศมยั  เฉลิมแสน) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นายชัชวาลย์    โยธานัน) 
       รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
 
    ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
              ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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4. โครงการ : project  name พัฒนาทักษะอาชีพ 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   1, 2, 3 
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่  1, 2, 3, 4  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นางมัณฑนา  เขตชมภู   และคณะ 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project / initiatives     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ :  Date   17 พฤษภาคม  2565  –  31  มีนาคม  2566 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
           กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน                
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การผลิต
และพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงความ
ต้องการของตลาดงานภายในประเทศ เรียนจบแล้วต้องมีงานท า ประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ  มีศักยภาพ  
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ตรงตามทิศทางการพัฒนาประเทศ  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตลอดทั้งรองรับ
การเป็นศูนย์พัฒนาอาเซียน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลให้เพียงพอ
และตรงความต้องการของสถานประกอบการ มีขีดความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยก าหนดกรอบใน 
การจัดท าฐานข้อมูลความต้องการแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยสถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูล
การผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เชื่อมโยงกับความต้องการจ าเป็นในพ้ืนที่ จังหวัดและภูมิภาค  ซึ่งให้บทบาทภาค
ประชาชน อาทิ สถานประกอบการ และกลุ่มอาชีพอิสระเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ภายใต้กรอบการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท าตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงจัดท าโครงการ มุ่งเน้นสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดหลักสูตรอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและหลากหลาย 
สอดคล้องกบัตลาดแรงงานและอาชีพ  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการสู่ชั้นเรียนและกระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเส้นทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพทั้ง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายได้ 
 

2.  วัตถุประสงค์ : Objective 
1. เพ่ือจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 
2. เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่สุจริตรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาตนเองสู่การเป็น

ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
3. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กค้นหาการประกอบอาชีพที่สนใจ ถนัดเหมาะสมกับวัย 
4. เพ่ือให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการประกอบอาชีพ  
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5. เพ่ือให้เด็กสามารถน าความรู้ความเข้าใจการประกอบอาชีพไปแข่งขัน การท างานประกอบอาชีพ 
อันก่อให้เกิดรายได้ต่อไป 

3.  เป้าหมาย : Project Objective / Target 
 3.1 ด้านคุณภาพ : Quality 
  3.1.1  โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 
  3.1.2  นักเรียนมีทักษะทางด้านอาชีพเพ่ิมมากขึ้นและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ 
ด ารงชีวิตได้ 
  3.1.3  ครูและนักเรียนมีโอกาสเรียนรู่ร่วมกันเพิ่มขึ้น 
  3.1.4  นักเรียนมีทักษะการด ารงชีวิต 
  3.1.5  นักเรียนมีทักษะในการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   
 3.2 ด้านปริมาณ : Volume 
  3.2.1  นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.2.2  นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการฝึกทักษะวิชาชีพ 
  3.2.2  นักเรียนร้อยละ 80 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
      3.3.3  นักเรียนร้อยละ 80 มีรายได้ระหว่างเรียน 
 
4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   1 มิถุนายน 
65 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ และศิลปะ 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)  
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
รายวิชา ต่อไปนี้     

2.1  การท าขนม                   
2.2  การผูกผ้า   
2.3  การจัดดอกไม้          
2.4  การประดิษฐ์วัสดุ     
2.5  การแกะสลักผักและผลไม้        

 

  
 
 

 
 
 
 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
นางมัณฑนา    
นายทวี    
นายทวี    
นางสุรวงศ ์   
นางมัณฑนา     

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

 
 
 

 
 
 

  
 

มี.ค.66 

 
 
นางมัณฑนา    
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ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    
มี.ค.66 

 
นางมัณฑนา    

 

5.  งบประมาณ : Resources    5,000    บาท 

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
หน่วย 

 
ราคา/หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
รวม 

 กิจกรรมการเรียนการสอนการท าขนม                                                                    1,000 
1 จัดท าหลักสูตร  และ 

แผนการจัดการเรียน             
การสอน 

  500 งบอุดหนุน 500 

2 วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอน 

  500 งบอุดหนุน 500 

กิจกรรมการเรียนการสอนการผูกผ้า                                                                          1,000 
1 จัดท าหลักสูตร  และ 

แผนการจัดการเรียน           
การสอน 

  500 งบอุดหนุน 500 

2 วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอน 

      500 งบอุดหนุน     500 

กิจกรรมการเรียนการสอนการจัดดอกไม้                                                                  1,000 
1 จัดท าหลักสูตร  และ 

แผนการจัดการเรียน           
การสอน 

  500 งบอุดหนุน 500 

2 วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอน 

      500 งบอุดหนุน 500 

กิจกรรมการเรียนการสอนการประดิษฐ์วัสดุ                                                               1,000 
1 จัดท าหลักสูตร  และ 

แผนการจัดการเรียน           
การสอน 

  500 งบอุดหนุน 500 

2 วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอน 
 
 

  
 

   500 งบอุดหนุน 500 
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กิจกรรมการเรียนการสอนการแกะสลักผักและผลไม้                                                       1,000 
1 จัดท าหลักสูตร  และ 

แผนการจัดการเรียน           
การสอน 

  500 งบอุดหนุน 500 

2 วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอน 

      500 งบอุดหนุน 500 

รวมทั้งสิ้น  5,000  5,000 

6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่น                   
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ
ฝึกอาชีพ 
3. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
ประกอบอาชีพ 
4. ร้อยละของนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน ที่มีความพึง
พอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่น และการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพ  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- วัดความพึงพอใจ 
- นับจ านวนนักเรียนที่ได้รับการ
ฝึกอาชีพ 
- นับจ านวนนักเรียนที่สามารถ
ประกอบอาชีพ 

- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบรายงานจ านวนนักเรียนที่
ได้รับการฝึกอาชีพและสามารถ
ประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
7.1 โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

 7.2 นักเรียนมีทักษะทางด้านอาชีพเพ่ิมมากข้ึนและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
 7.3 ครูและนักเรียนมีโอกาสเรียนรู่ร่วมกันเพิ่มขึ้น 
 7.4 นักเรียนมีทักษะการด ารงชีวิต 
 7.5 นักเรียนมีทักษะในการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.6 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่น และการจัดการเรียน                
การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 
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ลงชื่อ                  ผู้เสนอโครงการ 
         ( นางมัณฑนา   เขตชมภู) 

                  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
 
 

 ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นางพิศมัย  เฉลิมแสน ) 

   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
 

ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
         ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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5. โครงการ : project  name พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่ 1, 2, 3 
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่ 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department   กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ:Project Manager  นางสิริญากร  จุลลี  นายทวี   พรมมา   นางวิไลลักษณ์   ภูแต้มนิล 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives       โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ:  Date   ปีการศึกษา 2565 
 
1.หลักการและเหตุผล: Background  information  and  Rationale 

 ด้วยความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน ท าให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งทางด้านวัตถุ        
ด้านเทคโนโลยีและอ่ืนๆ มนุษย์พยายามที่จะตามให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน บางครั้งมนุษย์ไม่ได้หันกลับมา
มองตนเองว่าอยู่ในระดับใด จึงท าให้เกิดความสุดโต่งโดยไม่รู้ตัวท าให้ระบบการด าเนินชีวิตไกลจากความเป็น
จริงที่เป็นอยู่ แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดข้ึนมนุษย์ก็ยังดันด้นที่จะไปให้ถึงขีดสุดจนได้ ค ากล่าวข้างต้น โลก
เจริญก้าวหน้า แต่สิ่งหนึ่งที่ต่ าลงแย่ลงและเสื่อมลงอย่างมากนั่นคือจิตใจของมนุษย์ เพราะมนุษย์ขาดคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างมาก ความเห็นแก่ตัวที่มีมากขึ้น ชิงดีชิงเด่น เอารัดเอาเปรียบหรืออ่ืน ๆ ที่มนุษย์พยายาม
กอบโกยมาเป็นของตนเอง 

 ดังนั้นหากกล่าวถึงสถานศึกษา ซึ่งเป็นสถานที่ให้ความรู้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ผู้เรียน            
มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบไป แต่ปัจจุบันพบว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาได้วางไว้ เพราะผู้เรียนไม่เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา โรงเรียน         
ไตรรัตนวิทยาคมจึงไดจ้ัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์  
ซ่ึงที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนและโรงเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอ่ืน และ
สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. วัตถุประสงค์: Objective 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน  
    2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2.3 เพ่ือสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องให้กับผู้เรียน และโรงเรียน 
2.4 เพ่ือสร้างความตระหนัก ให้นักเรียนเห็นความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ 

 
3.  เป้าหมาย: Project Objective / Target 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

3.1.1 นักเรียนในสังกัด มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้  
 3.1.2 นักเรียนในสังกัด มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
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3.1 เชิงปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จ านวน 182 คน มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์และสืบสาน

ศิลปะวัฒนธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน: Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
1.1 ประชุมวางแผนงานโครงการ 

 
 

   17 พฤษภาคม 
65 

นางสิริญากร 
 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)  
2.1 กิจกรรมวันไหว้ครู 
2.2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน     
2.3 กิจกรรมวันส าคัญเก่ียวกับชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์     
2.4  กิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์และ
สืบสานศิลปะวัฒนธรรม      

  
 

 
5,000 
2,000 
5,000 

 
2,000 

 

  
นางสิริญากร 
นายทวี 
นางวิไลลักษณ์ 
 
นายทวี 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   ก.พ.66 นางสิริญากร 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   มี.ค. 66 นางสิริญากร 
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6.  งบประมาณ: Resources     14,000   บาท 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา/หน่วย 
จ านวน

เงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

รวม 

1. กิจกรรมวันไหว้ครู                                                                                                        5,000 
1 รางวัลประกวดพานไหว้ครู 12 รางวัล 100 - 400 3,500 งบอุดหนุน 3,500 
2 ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 25 คน 20 500 งบอุดหนุน 500 
3 ค่าจัดสถานที่ 1 ครั้ง 1,500 1,000 งบอุดหนุน 1,000 

2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน                                                                                          2,000 
1 การบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งภายใน

โรงเรียนและสังคมภายนอก 
  2,000 งบสนับสนุน 2,000 

3. กิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                                                           5,000 
1 กิจกรรมวันมาฆบูชา   500 งบอุดหนุน 500 
2 กิจกรรมวันวิสาขบูชา   500 งบอุดหนุน 500 
3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา   500 งบอุดหนุน 500 
4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา              

พระราชินี 
  500 งบอุดหนุน 500 

5 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา  ร.10   500 งบอุดหนุน 500 
6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   500 งบอุดหนุน 500 
7 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.9   500 งบอุดหนุน 500 
8 กิจกรรมวันปิยมหาราช   500 งบอุดหนุน 500 
9 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   500 งบอุดหนุน 500 

10 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าฯ   500 งบอุดหนุน 500 
4.กิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม                                                                  2,000 
1 ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 500 500  500 

2 จัดซื้อเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ  500 500  500 
3 ฝึกทักษะด้านการแสดงนาฎศิลป์

พ้ืนบ้านอีสาน  
 500 500  500 

4 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของ
โรงเรียน 

 500 500  500 

รวมทั้งสิ้น 14,000  14,000 

 



   แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา  2565 
  

  กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  สพม.กส.     86 
 

 

7.  การประเมินผล: Measurement  and  Evaluation 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน  
2. นักเรียนมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม 
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม  
3. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาชุมชน 
5. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม 
อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

- สอบถาม 
- สังเกต 
- ประเมินความพึง
พอใจ 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสังเกต 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: Success  Criteria 
 
 
ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ        

                     ( นางสิริญากร   จุลลี)     
             ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ                      

 
 

ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นายสุรวงศ์   สุดสนธิ์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน      
   

 

ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
  
 

             ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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6. โครงการ : project  name โรงเรียนวิถีพุทธ 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่ 1, 2, 3 
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่ 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department   กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ:Project Manager  นางวิไลลักษณ์   ภูแต้มนิล  
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives       โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ:  Date   ปีการศึกษา 2565 
 
1.หลักการและเหตุผล: Background  information  and  Rationale 

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมออกไปในทางที่ดีสังคม
ยอมรับมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรมพ้ืนฐาน 9 ประการประกอบด้วย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ 
มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ กตัญญู รวมถึงปลูกฝังให้ผู้เรียนมีค่านิยม 12 ประการ มีความจงรักภักดี
ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และด้านการส านึกในความเป็นไทยการปฏิบัติตนให้ถูกกับกาลเทศะการอยู่รวม
กับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ตลอดท้ังเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติดังหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติโตไปไม่โกงโดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้เป็นแนวปฏิบัติดังนั้นโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์: Objective 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่นับถือ มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริตมีความกตัญญูกตเวทีมีเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 2.เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักประหยัดใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่านิยมไทยเห็นคุณค่า 
ในภูมิปัญญาไทยภูมิใจในความเป็นไทยและรักษาวัฒนธรรมไทย 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเพียรพยายามขยันอดทนละเอียดรอบคอบในการท างานและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
 4.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
 5.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อ่ืน 

 
3.  เป้าหมาย: Project Objective / Target 
 1. ผู้เรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีความกตัญญูกตเวทีมีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวมร้อยละ 80 
 2.ผู้เรียนรู้จักประหยัดใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่านิยมไทยเห็นคุณค่าในภูมิปัญญา
ไทยภูมิใจในความเป็นไทยและรักษาวัฒนธรรมไทยร้อยละ 80 
 3.  ผู้เรียนมีความเพียรพยายามขยันอดทนละเอียดรอบคอบในการท างานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ร้อยละ 80 
 4.  ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจร้อยละ 80 
 5. ผู้เรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่นร้อยละ 80 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน: Actions 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมและแต่งตั้งคณะท างานชี้แจงวัตถุประสงค์
ในการด าเนินงานโครงการ 
2. กิจกรรมในแต่ละวัน 
-กิจกรรมน้องไหว้พ่ี 
-กิจกรรมปฏิบัติสัมพันธ์ ( 5 ค ามงคล สวัสดี ขอบคุณ
ขอบใจ ไม่เป็นไร ขอโทษ)  
-กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ (แปล)  แผ่เมตตา (แปล) 
และสงบนิ่งสมาธิตอนเช้าก่อนเรียน 
- รับประทานอาหารอย่างมีสติไม่หกไม่เหลือ 
- กิจกรรมกลุ่มโดยการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
รับผิดชอบการท าความสะอาดเขตรับผิดบริเวณ
โรงเรียนและในห้องเรียน 
-กิจกรรมบันทึกความดี 
ครูสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยการ 
บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
-การปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันของนักเรียนได้แก่
เคารพพ่อแม่ก่อนมาโรงเรียนและกลับถึงบ้านแจ้งของ
สูญหายประจ าวัน 
-กิจกรรมพุทธศาสนาสุภาษิตวันละบทหน้าเสาธง 
ตอนเช้า 
3. กิจกรรมประจ าสัปดาห์ 
-กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะประจ าสัปดาห์ทุก 
วันศุกร์ 
-กิจกรรมสมาทานศีล 
-กิจกรรมการเรียนการสอนพุทธศาสนากับพระครู 
-อาราธนาศีลอาราธนาธรรม 
-อาราธนาพระปริตร 

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

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
ครูประจ าชั้น, ครูเวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูเวรประจ าวัน,  
นักเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 
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กิจกรรม ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
 
4. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูและชุมชนร่วมกันปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมหน้า
เสาธงของครูเวรประจ าวันกิจกรรมส าคัญเช่น วันพ่อ 
วันแม่วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา 
วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา  วันเด็ก 
วันขึ้นปีใหม่ วันอ าลาประเพณีลอยกระทง วันปิย
มหาราช 
5. กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 

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

 
ครูเวรประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
คณะครู 

 
 
5.  งบประมาณ: Resources     3,000   บาท 
 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

งบ 
ประมาณ 

จ าแนกประเภทรายจ่าย 
ค่าตอบแทน

ใช้สอย 
ค่าจ้างเหมา

บริการ 
ค่าวัสดุ 

1.กิจกรรมบันทึกความดี 
 -ครูสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเข้า
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
-การปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันของนักเรียนได้แก่เคารพพ่อแม่
ก่อนมาโรงเรียนและกลับถึงบ้านแจ้งของสูญหายประจ าวัน 
-กิจกรรมพุทธศาสนาสุภาษิตวันละบทหน้าเสาธงตอนเช้า 
2. กิจกรรมประจ าสัปดาห์ 
-กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะประจ าสัปดาห์ทุกวันศุกร์ 
-กิจกรรมสมาทานศีล 
-กิจกรรมการเรียนการสอนพุทธศาสนากับพระครู 
-อาราธนาศีลอาราธนาธรรม 
-อาราธนาพระปริตร 
3. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูและชุมชนร่วมกันปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างต่อเนื่องเช่นการอบรมหน้าเสาธงของครูเวรประจาวัน
กิจกรรมส าคัญเช่นวันพ่อวันแม่วันไหว้ครูวันเข้าพรรษาวัน
ออกพรรษาวันวิสาขบูชา 
วันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเด็ก วันขึ้นปีใหม่วันอ าลา
ประเพณีลอยกระทงวันปิยมหาราช 
4. กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 

3,000 3,000 - - 
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7.  การประเมินผล: Measurement  and  Evaluation 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
- ชุมชนร้อยละ 80  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมวิถีพุทธของโรงเรียน 
-นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
วิถีพุทธ 
ด้านคุณภาพ 
-นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์และคุณธรรม 9 ประการ 
-นักเรียนรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยและสานึกในความ
เป็นไทย 

 
-สอบถาม 
-สังเกต 

 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-แบบสังเกต 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: Success  Criteria 
1.  ผู้เรียนร้อยละ85  มีวินัยมีความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับ

ถือมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความกตัญญูกตเวทีมีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
2.  ผู้เรียนร้อยละ 85 รู้จักประหยัดใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่านิยมไทยเห็น 

คุณค่าในภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในความเป็นไทยและรักษาวัฒนธรรมไทย 
3.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความเพียรพยายามขยันอดทนละเอียดรอบคอบในการท างานและท างาน 

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
5.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 

 
ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางวิไลลักษณ์  ภูแต้มนิล)              ( นายสุรวงศ์   สุดสนธิ์ ) 
    ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ                         หวัหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน        

 

                
ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
 

             ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                 ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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7. โครงการ : project  name   โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   1 , 2 , 3  
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่  1 , 5 , 10 ,13 ,14 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department    กลุ่มงานกิจการนักเรียน   
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นายสุรวงศ์  สุดสนธิ ์
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives          โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ  :  Date    มิถุนายน 2565 –  เมษายน 2566 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 

เนื่องจากสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยี 
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการความวิตกกังวล  
ความเครียด การปรับตัวที่ไม่เหมาะสมที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ท าให้ก่อ
เกิดความทุกข์ การปรับตัวที่ไม่เหมาะสมที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน         

ที่เก่ียวข้อง สภาวะวิกฤตทางสังคมท่ีมีผลต่อเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาโดยตรง สถานศึกษาเป็น
สถานที่เด็กนักเรียนมีความใกล้ชิดมากที่สุดรองลงมาจากครอบครัว ผู้ปกครองให้การยอมรับนับถือยกย่องให้
ความคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ การอบรมสั่งสอน การดูแลด้วยการเอาใจใส่สถานศึกษาจะต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กนักเรียนเป็นหลัก ให้เด็กนักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความ
ปลอดภัยการจัดการเรียนการสอนต้องครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รวมทั้งสอนทักษะชีวิตที่จ าเป็นส าหรับการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ตรงตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความรู้ 
คู่คุณธรรม มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้รับการพัฒนาให้เป็น “คนดี คนเก่ง  มีความสุข” 

 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
นักเรียนให้มีความพร้อมอย่างเป็นองค์รวม โดยการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน และแก้วิกฤติทางสังคม 
สถานศึกษาต้องจัดระบบงานและกิจกรรมที่ส่งเสริมความประพฤติให้เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน และน าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน 
โดยน ากระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล    
การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่าง
เหมาะสม และเด็กนักเรียนจะต้องได้รับการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง และตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา  

 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
นักเรียน ของโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ : Objective  
2.1  เพื่อให้การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ และมี ประสิทธิภาพ  
2.2  เพื่อให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถด าเนินการดูแล  

ช่วยเหลือนักเรียนได้ถูกต้อง 
2.3 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ในสถานศึกษา 
2.4 เพ่ือป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างเรียนของนักเรียน     
2.4 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ให้แก่นักเรียน

เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 
2.5 เพ่ือก ากับ ดูแลติดตาม แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
 

3.  เป้าหมาย : Project Objective / Target 
3.1 ด้านคุณภาพ : Quality 

3.1.1 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและ           
มีประสิทธิภาพ 

3.1.2 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมเป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและโรคเอดส์ ปัญหาการ
ตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างเรียนของนักเรียน     

3.1.3 นักเรียนโรงเรียนไตรรตันวิทยาคมมีระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดทุกคน 
 3.2 ด้านปริมาณ: Volume 

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมได้รับการดูแลเอาใจใส่ตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 

3.2.2 ครูและบุคลากรในโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ถูกต้องครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 

3.2.3 นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมปลอดยาเสพติด โรคเอดส์ ปัญหาการตั้งครรภ์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างเรียนของนักเรียน    ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 

3.2.4 นักเรียนโรงเรียนไตรรตันวิทยาคมมีระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 

4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
1.2 ประชุมวางแผนงานโครงการ 

 
 

   1 มิถุนายน 
65 

นายสุรวงศ์ และ
บุคลากรกลุ่ม
บริหารงานกิจการ
นักเรียน 
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ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
2.1  กิจกรรมคัดกรองนักเรียนและ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 
 
 
2.2  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
 
 
 
2.3 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
 
 
 
2.4 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
 
 
 
2.5 กิจกรรมวันเอดส์โลก 
 
 
 
 
2.6 กิจกรรมอบรมนักเรียนสุด
สัปดาห์ 
 
 
 
2.7 กิจกรรมการป้องกันปัญหาการ
ตั้งครรภ์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
500 

 
 
 

1,300 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 

6,800 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

1,000 

 
13 ก.ค.65 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
2565 

 
 

20 ก.ย. 65 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
2565 

 
 

1 ธ.ค. 2565 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
2565 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
2565 

 

 
นายสุรวงศ์ 
นางวิไลลักษณ์  
และครูทุกคน 
 
นางวิไลลักษณ์  
นายสุรวงศ ์ 
นางสิริญากร  
และครูทุกคน 
 
นางสิริญากร  
และครูทุกคน 
 
 
นางวิไลลักษณ์  
นายสุรวงศ์  
นางสิริญากร  
และครูทุกคน 
 
นางเพ็ญฬภัทร์ 
นายสุรวงศ์   
นายทวี  นายสนั่น 
และครูทุกคน 
 
นายสุรวงศ์  
นางวิไลลักษณ์  
นางสิริญากร  
และครูทุกคน 
 
นางเพ็ญฬภัทร์ 
นายสุรวงศ์   
นายทวี  นายสนั่น 
และครูทุกคน 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 
 

   มี.ค. 66 นายสุรวงศ์ 
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ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    
มี.ค. 66 

นายสุรวงศ์ 

      
 

5.  งบประมาณ : Resources  11,100    บาท     ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา/หน่วย 
จ านวน

เงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

รวม 

1.  กิจกรรมคัดกรองนักเรียนและเตรียมความพร้อมนักเรียน                                                 500 
1 กระดาษ  5  รีม 100 500 งบอุดหนุน 500 

2.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ปีละ 2 ครั้ง)                                                           1,300 
1 ค่าป้ายกิจกรรม 1 ป้าย 300 300 งบอุดหนุน 300 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  1,000 1,000 งบอุดหนุน 1,000 

3. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน                                                                                   6,800 
1 ค่าพาหนะ 34 ครั้ง 200 6,800 งบอุดหนุน 6,800 

4. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด                                                                                    1,000 
2 ค่าป้าย 1 ป้าย 300 300 งบอุดหนุน 300 
3 รางวัลประกวดค าขวัญ 10 รางวัล 50-100 700 งบอุดหนุน 700 

5. กิจกรรมอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์                                                                            - 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร  - - - - 

6. กิจกรรมวันเอดส์โลก                                                                                            500 
1 รางวัลประกวดค าขวัญ  500 500 งบอุดหนุน 500 

7. กิจกรรมการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์                                   1,000 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 1,000 งบอุดหนุน 1,000 
 
6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
2.  บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ  และความสามารถใน
การดูแลช่วยเหลือ นักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.  สังเกต 
2.  สอบถาม 
2.  รายงานผล 
3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.  การสังเกต 
2.  แบบสอบถาม 
3.  แบบประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

3.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์จากการดูแลช่วยเหลอืของ
คร ูผู้ปกครองและ ชุมชน 
4.นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 

7.1  การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
7.2  บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  และความสามารถในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้

ถูกต้อง 
7.3  นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมปลอดจากยาเสพติด โรคเอดส์ ปัญหาการตั้งครรภ์และ 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างเรียนของนักเรียนในสถานศึกษา 
7.4 นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ ให้แก่นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 
ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
          ( นายสุรวงศ์   สุดสนธิ์ ) 

               ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 

       ลงชื่อ                        ผู้เห็นชอบโครงการ     
           (นายสุรวงศ์   สุดสนธิ์)                                               

    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
 
 
ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

      รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 

 
 ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
         ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 

 
 
 
 
 



   แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา  2565 
  

  กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  สพม.กส.     96 
 

 

 
8. โครงการ : project  name   โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   1 , 2 , 3  
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่  1 , 5 , 10 ,13 ,14 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department    กลุ่มงานกิจการนักเรียน   
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นายสุรวงศ์  สุดสนธิ ์
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives          โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ  :  Date    ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะลด
ระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากท่ีสุด เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต           
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความสงบสุขของประชาชนส่วนรวม ซึ่งในการแถลงนโยบายของรัฐบาล 
ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการ
ป้องกันและแก้ไข โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการกับปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ 
และส านักงาน ป.ป.ส.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พ.ศ.2558 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด น าคนออกจากวงจร
การกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน  โดยเป้าหมาย
รวมทางยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  การพัฒนามาตรฐานการบ าบัดรักษาทุกระบบ  ติดตามผู้ผ่านการบ าบัด
ฟ้ืนฟูให้ความช่วยเหลือผ่านการบ าบัด ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ  สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน และตามยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใช้เครื่องมือการป้องกันที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็กปฐมวัย เยาวชนทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ และครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่อการใช้             
ยาเสพติด โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ด้วยการจัดกิจกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะ หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ส.                   
ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับขยายโอกาสและ
มัธยมศึกษาในปี 2565 โดยก าหนดให้ด าเนินการขยายผลการด าเนินงานให้ครอบคลุมทั้งระดับชั้นขยาย
โอกาสและมัธยมศึกษา และแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2565  ก าหนดให้มี 
การด าเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหา               
ยาเสพติดในสถานศึกษาระดับขยายโอกาส และมัธยมศึกษาทุกแห่ง 
 

       โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จึงได้ด าเนินการโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
               1. เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
                2. เพ่ือพัฒนานักเรียนในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ทักษะชีวิต ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมุขในโรงเรียน  
    
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 
        1. โรงเรียนไตรรัตนิทยาคมสามารถด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และอบายมุขในสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันเด็กและ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธ 
หลีกเลี่ยงยาเสพติด  ตลอดจนดูแลนักเรียนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                       2. โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมสามารถด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา จัดตั้งกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และลดปัจจัย
เสี่ยงรอบสถานศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เป็น “สายตรวจ” ตรวจตราตระเวน เฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงในและรอบ
สถานศึกษา สอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของเพ่ือนนักเรียน แจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจน
ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เหมาะสม     
                        3. โรงเรยีนไตรรัตนวิทยาคม  อบรมพัฒนานักเรียนแกนน าเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
สามารถขยายผลสู่นักเรียนทุกคนของโรงเรียน      
  

3.1 เชิงปริมาณ 
   1. โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมเป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
                      2. นักเรียน 182 คน ได้รับการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตและป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
  

4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
1.1 ประชุมวางแผนงานโครงการ 

 
 

   1 มิ.ย. 65 นายสุรวงศ์ และ
บุคลากรกลุ่ม
บริหารงานกิจการ
นักเรียน 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
2.1 พัฒนานักเรียนแกนน าเพ่ือเฝ้า
ระวังพ้ืนที่เสี่ยงและลดปัจจัยเสี่ยง 
รอบสถานศึกษา 

   
1,000 

 
 
 

 นายสุรวงศ์ และ
บุคลากรกลุ่ม
บริหารงานกิจการ
นักเรียน 
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2.2 พัฒนานักเรียนทุกคนเพ่ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิต
และป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและอบายมุข 

2,000 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   ก.พ.66 นายสุรวงศ์ 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพ่ือพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   มี.ค. 66 นายสุรวงศ์ 

      
 
 
5.  งบประมาณ : Resources  3,000    บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา/หน่วย 
จ านวน

เงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

รวม 

1 ค่าวิทยากร 1 ทีม 1,500 1,500 เงินอุดหนุน 1,500 
2 ค่าวัสดุ 1 ชุด 500 500 เงินอุดหนุน 500 
3 ค่าป้ายกิจกรรม 1 ป้าย 500 500 เงินอุดหนุน 500 
4 ค่าสถานที่ 2  ครั้ง 500 500 เงินอุดหนุน 500 

รวมทั้งสิ้น 3,000  3,000 
 
 
6. การประเมินผลและรายงานผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดประและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมสามารถส่งเสริม 

และสร้างเครือข่าย ให้ความช่วยเหลือนักเรียน 
ให้ได้รับการบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ที่มีคุณภาพ 

2. พัฒนานักเรียนทุกคนเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
และทักษะชีวิตและป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและอบายมุข 

-การจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลของสถานศึกษา 
-รายงานผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาในระบบ 
Nispa และ Catas 
 

-แบบสอบถาม 
-แบบประเมิน 
-ระบบรายงาน 
Nispa,  
Catas 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1.  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สามารถด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
    2.  นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  กลุ่มเสพ ได้รับการดูแล บ าบัด ฟ้ืนฟู ช่วยเหลือ   
   3.  สามารถรายงานผลการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ในสถานศึกษา                       
โดยผ่านระบบ Nispa (http://nccd.go.th/)  และระบบ Catas ทันตามก าหนดเวลา 
 
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอโครงการ 
          ( นายสุรวงศ์   สุดสนธิ์ ) 

               ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 
 

       ลงชื่อ                       ผู้เห็นชอบโครงการ     
           (นายสุรวงศ์   สุดสนธิ์)                                               

    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
   
    
ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
       

 
 ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
         ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nccd.go.th/)%20%20และ


   แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา  2565 
  

  กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  สพม.กส.     100 
 

 

9. โครงการ : project  name    โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   1, 2  
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่  1, 4, 15 , 17, 18  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department    กลุ่มงานกิจการนักเรียน   
ผู้รับผดิชอบ : Project  Manager  นายสนั่น  ค าม่วงไทย  
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives         โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ  :  Date      ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 

ในสภาพปัญหาปัจจุบันของสังคมไทย ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจในหลักการปกครองใน
ระบอบประชาประชาธิปไตย โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมตระหนักถึงความส าคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  จึงได้จัดตั้งโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  ในโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการฝึกให้
นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนเองในการปกครองและรูปแบบขั้นตอนของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
พร้อมทั้งเน้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตนเองไปพร้อม ๆกัน  เมื่อนักเรียนจบการศึกษาออกไปจากโรงเรียน
แล้ว  ก็จะเป็นประชาชนที่ปฏิบัติตนในการใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและเข้าใจรูปแบบการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ : Objective 

เพ่ือส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียน  และส่งเสริมสภานักเรียน 
 
3.  เป้าหมาย : Project Objective / Target 
 3.1 ด้านคุณภาพ : Quality 

นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีความเป็นประชาธิปไตย 
3.2 ด้านปริมาณ : Volume 

 นักเรียนร้อยละ 90  มีความเป็นประชาธิปไตยและใช้สิทธิเลือกตั้งสภานักเรียน 
 

1. ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   1 มิถุนายน 65 ครูทุกคน 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
2.1 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 

  
1,500 

 
500 

 
กรกฎาคม 65 

 
คณะครู 
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2.2 สนับสนุนกิจการสภานักเรียน  500 
ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

    
มี.ค. 66 

 
นายสนั่น 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    
มี.ค. 66 

 
นายสนั่น 

      
 
5.  งบประมาณ : Resources  2,500    บาท 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
หน่วย 

 
ราคา/หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
รวม 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์   200 งบอุดหนุน 200 
2 วิทยากร   1,500 งบอุดหนุน 1,500 
3 ป้ายกิจกรรม   300  300 

รวมทั้งสิ้น 2,500        2,500 
 
 
6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 นักเรียนไตรรัตนวิทยาคมร้อยละ 
90  มีความเป็นประชาธิปไตย
และใช้สิทธิเลือกตั้งสภานักเรียน 
 

สังเกต  สรุปรายงานผล แบบรายชื่อผู้ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสภานักเรียน 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
 

นักเรียนเป็นผู้มีประชาธิปไตย  รู้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
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ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ  
       ( นายสนั่น    ค าม่วงไทย)  

             ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
( นายสุรวงศ์  สุดสนธิ์) 

      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
 

ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
         ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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10. โครงการ : พาน้องกลับห้องเรียน 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่ 2 
ตัวบ่งชี้ ( สมศ.) ข้อที่ 10, 11  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ, กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager   นางสาวพจรินทร์  มะโรงศรี และคณะ 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives       โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ :  Date   ตลอดปีการศึกษา 256๕ 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
        นโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ภายใต้แนวคิด “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคมไทย รวมถึง
การจัดการศึกษา ซึ่ง ท าให้การจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังพบว่ามีนักเรียนตก
หล่น ออกกลางคัน หรือหลุดออกจากระบบมากขึ้น รวมถึงเด็ กที่ขาดโอกาส ไม่มีความพร้อม และ
อาจท าให้เด็กเหล่านี้  ต้องเผชิญ กับปัญหาการใช้แรงงาน ตลอดจนสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งท าให้
เสียโอกาสในการพัฒนาตนเอง การมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการมีงานที่ดีท า ดังนั้นส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายน าเด็กที่ขาดโอกาสเหล่านี้
กลับสู่ห้องเรียน โดยจะมีโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
“พาน้องกลับมาเรียน”  
 
2.  วัตถุประสงค์ : Objective 
            เพ่ือให้เด็กที่ขาดโอกาส ไม่มีความพร้อม  ได้มีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
 
3. เป้าหมาย : Project Objective / Target 
       1) ติดตามบันทึกข้อมูลนักเรียนตกหล่น ออกกลางคัน หรือหลุดออกจากระบบ  
       2) ช่วยเหลือหรือส่งต่อนักเรียนตกหล่น ออกกลางคัน หรือหลุดออกจากระบบให้ได้มีโอกาสกลับ
เข้าสู่ระบบการศึกษาหรือได้ฝึกทักษะอาชีพ 
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4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

    
  มิ.ย. 65 

น.ส.พจรินทร์  
มะโรงศรี  
และคณะ 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
2.1 ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานต้น

สังกัด 
2.2 ติดตามนักเรียน  

 
 
 

1,000 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ก.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
   -  สถิติข้อมูลของนักเรียนตกหล่น 

    
 

มี.ค. 66 
ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
          สรุปรายงานโครงการ 

   
 

 
มี.ค. 66 

5.  งบประมาณ : Resources 1,000 บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
           ไม่มีนักเรียนตกหล่น ออกกลางคัน หรือหลุดออกจากระบบการศึกษา 
 

 
ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวพจรินทร์  มะโรงศรี)                                 (นางพิศมัย  เฉลิมแสน) 
  คร ูช านาญการ         หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ                            ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
        (นายชัชวาลย์  โยธานนั)              (นายมาโนช  ภูคงก่ิง) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม     ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 

ที ่ รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 ค่าพาหนะในการติดตามนักเรียน 850 
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 150 

รวมทั้งสิ้น 1,000 
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11. โครงการ : project  name   โครงการสถานศึกษาปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER) 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   1 , 2 , 3  
ตัวบ่งชี้ ( สมศ.) ข้อที่  1 , 5 , 10 ,13 ,14 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department    กลุ่มงานกิจการนักเรียน   
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นายสุรวงศ์  สุดสนธิ ์
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives          โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม ่    
ระยะเวลาด าเนินการ  :  Date    พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 

เนื่องจากสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยี 
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการความวิตกกังวล  
ความเครียด การปรับตัวที่ไม่เหมาะสมที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ท าให้ก่อ
เกิดความทุกข์ การปรับตัวที่ไม่เหมาะสมที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน         

ที่เก่ียวข้อง สภาวะวิกฤตทางสังคมท่ีมีผลต่อเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาโดยตรง สถานศึกษาเป็น
สถานที่เด็กนักเรียนมีความใกล้ชิดมากที่สุดรองลงมาจากครอบครัว ผู้ปกครองให้การยอมรับนับถือยกย่องให้
ความคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ การอบรมสั่งสอน การดูแลด้วยการเอาใจใส่สถานศึกษาจะต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กนักเรียนเป็นหลัก ให้เด็กนักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความ
ปลอดภัยการจัดการเรียนการสอนต้องครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รวมทั้งสอนทักษะชีวิตที่จ าเป็นส าหรับการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ตรงตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความรู้ 
คู่คุณธรรม มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้รับการพัฒนาให้เป็น “คนดี คนเก่ง  มีความสุข” 

 การด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนให้มีความพร้อมอย่างเป็นองค์รวม โดยการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน และแก้วิกฤติทางสังคม 
สถานศึกษาต้องจัดระบบงานและกิจกรรมที่ส่งเสริมความประพฤติให้เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน  และเด็กนักเรียนจะต้องได้รับการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง และตามมาตรา 
7 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา  

 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
นักเรียน ของโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จึงได้ด าเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER) 
ขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ : Objective  

2.1  เพื่อให้การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER) เป็นไป
อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ  

2.2  เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความปลอดภัยและมีวินัยในการจราจร  
2.3  มีเพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถด าเนิน

โครงการสถานศึกษาปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER ) ได้ถูกต้อง 
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3.  เป้าหมาย : Project Objective / Target 
3.1 ด้านคุณภาพ : Quality 

  3.1.1 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีการจัดระบบสถานศึกษาปลอดภัย (MOE SAFETY 
CENTER) 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

3.1.2 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมเป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข     
3.1.3 นักเรียนโรงเรียนไตรรตันวิทยาคมมีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตและมีวินัยจราจร 

  3.1.3 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมเป็นสถานศึกษาปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER) 
    

 3.2 ด้านปริมาณ: Volume 
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมได้รับการดูแลเอาใจใส่ตามโครงการสถานศึกษา

ปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER) ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
3.2.2 ครูและบุคลากรในโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถด าเนินงาน

โครงการสถานศึกษาปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER) ได้ถูกต้องครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
3.2.3 นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม มีวินัยในการจราจรตามโครงการสถานศึกษา

ปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER) ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
 

4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
1.1 ประชุมวางแผนงานโครงการ 

 
 

    พ.ค. 65 นายสุรวงศ์ และ
บุคลากรกลุ่ม
บริหารงานกิจการ
นักเรียน 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
2.1  กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 
(MOE SAFETY CENTER) 
 
2.2  กิจกรรมวินัยจราจร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,000 

 
 

3,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก.ค.65 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
2565 

 
 

 
นายสุรวงศ์ 
นางวิไลลักษณ์  
และครูทุกคน 
นายสุรวงศ์  
นางวิไลลักษณ์  
นางสิริญากร  
และครูทุกคน 
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ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   มี.ค. 66 นายสุรวงศ์ 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    
มี.ค. 66 

นายสุรวงศ์ 

      
 

5.  งบประมาณ: Resources    5,000   บาท 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา/หน่วย 
จ านวน

เงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

รวม 

1 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย (MOE 
SAFETY CENTER 

  2,000 งบอุดหนุน 2,000 

2 กิจกรรมวินัยจราจร 
 

  3,000  3,000 

 
 
6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  การด าเนินงานสถานศึกษา
ปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER
เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
2.  ครูและบุคลากรของโรงเรียน 
มีความรู้ ความเข้าใจ  และ
ความสามารถการด าเนินงาน
สถานศึกษาปลอดภัย (MOE SAFETY 
CENTERเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนมีวินัยการจราจร 
4.นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

1.  สังเกต 
2.  สอบถาม 
2.  รายงานผล 
3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.  การสังเกต 
2.  แบบสอบถาม 
3.  แบบประเมินผล 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
7.1 การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER) เป็นไปอย่างมี

ระบบ และมีประสิทธิภาพ  
7.2  นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความปลอดภัยและมีวินัยในการจราจร  
7.3  นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถด าเนินโครงการ

สถานศึกษาปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER ) ได้ถูกต้อง 
นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

ให้แก่นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอโครงการ 
          ( นายสุรวงศ์   สุดสนธิ์ ) 

               ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 

       ลงชื่อ                       ผู้เห็นชอบโครงการ     
           (นายสุรวงศ์   สุดสนธิ์)                                               

    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
   
    
ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
       

 
 ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
         ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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12. โครงการ : project  name  โครงการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 

สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่ 2 , 3 , 6 , 15 
มาตรฐาน ( สมศ.) ข ้ อที่  1, 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8, 10 , 17 , 18, 19 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department   งานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นายทวี     พรมมา  
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives        โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ :  Date      ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
1.หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน  
“พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวเองที่มี
พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความ
รอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการท าทุก
ชั้นตอน ขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับ  ให้มีจิตส านึกในคุณธรรม                   
ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ตลอดจนด าเนินวิถีชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร                 
สติ และมีความรอบคอบ เพื่อให้มีความสมดุลและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก”  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมเห็นความส าคัญ 
ในหลักปรัชญาวิถีชีวิตในการด าเนินการสร้างความภูมิคุ้มกันทางสังคม  รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการ
ด าเนินชีวิตของคนให้อยู่บนพ้ืนฐาน ของความพอเพียงและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ : Objective 

 เพ่ือน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นบริบทในการบริหารจัดการของ  
โรงเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีผลสู่การด าเนินวิถีชีวิตที่มีคุณภาพของนักเรียน 
 
3. เป้าหมาย : Project Objective / Target 
      3.1 ด้านปริมาณ : Quality 
            นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ร้อยละ 80 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในวิถีการด าเนินชีวิต 
            3.2 ด้านคณุภาพ : Volume 
             นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน ครองตนด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 
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4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   -  ประชุมวางแผนงาน 
   - จัดท าโครงการแต่งตั้ง 
       ผู้รับผิดชอบ 
   - เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
       โรงเรียน 

    
มิ.ย.65 

 
นายทวี 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)     
-  กิจกรรมด้านจิตใจ/

วัฒนธรรม/ศาสนา 
- กิจกรรมด้านสังคม 
- กิจกรรมด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมด้านเทคโนโลยี 
- กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ 

 1,000  ก.ค.65 – 
มี.ค. 66 

ครูทุกคน 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 
 
 

    
ก.ค. 65 – มี.ค.

66 

นายทวี 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
  - สรุปผลการด าเนินงาน 
  - เสนอต่อผู้บริหารการโรงเรียน 

    
มี.ค.66 

 
นายทวี 
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5.  วิธีด าเนินการ (ข้ันตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม) : Actions 
 

ปัจจัย ประเด็นหลัก กิจกรรม 
1.  ด้านจิตใจ/
วัฒนธรรม/ศาสนา 

1.  สืบสานวัฒนธรรมไทย 
 1.1สร้างจิตส านึกรักชาติ รักบ้านเกิด 
 1.2  สร้างจิตส านึก อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.  ส่งเสริมศาสนา 
 2.1  ปลูกจิตส านึกรักชาติ    ศาสนา 
         พระมหากษัตริย์ 

- บูรณาการการจัดการเรียนรู้
ในทุกกล่มสาระ 
-  พัฒนาวงโปงลาง 
-  ฝึกสมาธิ              
-  เรียนธรรมศึกษา 
-  ค่ายคุณธรรม 

2.  ด้านสังคม 3.  ช่วยเหลือสังคม/ชุมชน 
     3.1  ปลูกจิตส านึกสาธารณะ 
     3.2  ปลูกฝังความสามัคคี 
     3.3  ปลูกฝังความเสียสละ 
     3.4  เผยแพร่องค์ความรู้เศรษฐกิจ 
            พอเพียง 

-  จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน 
-  จัดกิจกรรมจิตอาสา 
-  อบรมผู้น านักเรียน 
 

3.ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.  สร้างความสมดุลของทรัพยากร 
     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปลูกจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

-  ชุมนุมอนุรักษ์ 
-  กิจกรรมรักษาความสะอาด 
-  กิจกรรมการจัดการขยะ 

4.  ด้านเทคโนโลย ี 5.รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม 
     5.1รู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิต
เทคโนโลยี 

-  ผลิตปุ๋ยชีวภาพ  EM 
-  ธนาคารแยกขยะ 

5.  ด้านเศรษฐกิจ 6.  รู้จักใช้จ่ายของตนเอง 
     6.1  ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล 
     6.2  ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ 
     6.3  ใช้จ่ายอย่างประหยัด 
7.  รู้จักออมเงิน 
     7.1  เรียนรู้ระบบฝากเงิน 
     7.2  เรียนรู้ระบบการท าบัญชี 
8.  รู้จักสร้างรายได้หรืออาชีพ 
     8.1  สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 
     8.2  สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
     8.3 สอดคล้องกับสภาพทรัพยากร 

-  บันทึกรายรับ-จ่าย 
-  วิเคราะห์รายรับ-จ่าย 
-  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
-ตั้งธนาคารโรงเรียน  สหกรณ์ 
-  จัดสัปดาห์การออม 
-ผลิตสินค้าจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-จัดฝึกอาชีพในโรงเรียน   
-พัฒนาอาชีพโดยวิทยากร
ภายนอกภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ชุมชน 
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6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

1.ความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 1. สอบถาม 
2. สังเกต 
3. สัมภาษณ์  

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสังเกต 
3. แบบสัมภาษณ ์

7. ผลคาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 
 

 
ลงชื่อ                               ผู้เสนอโครงการ 
         ( นายทวี    พรมมา ) 

               ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 

       ลงชื่อ                             ผู้เห็นชอบโครงการ     
            ( นางพิศมัย   เฉลิมแสน )                                             

      หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                        
 
 
ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
 
 ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
         ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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13. โครงการ : project  name   ส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   1, 2  
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่  1, 4, 10, 11, 12, 16 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department   งานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นางเพ็ญฬภัทร์   ดีแก่นทราย 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives         โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ  :  Date      ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
                 ตามท่ีโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพนักเรียน  บุคลากรใน
โรงเรียนและนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่าง
รวดเร็ว ในบางครั้งตัวเด็กอาจปรับตัวไม่ทันและไม่เข้าใจในสุขภาพอนามัยของตนเอง ดังนั้นการให้หลักความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ และการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน งานอนามัยเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะด าเนินการโครงการนี้เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจถูกต้องและมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  รวมถึงการป้องกันโรคและอันตรายที่จะเกิดต่อนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน  

2.  วัตถุประสงค์ : Objective 
                    2.1 เพ่ือให้บริการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน 
                    2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน   การเฝ้าระวังสุขภาพ  การป้องกันโรค  
และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
        2.3  เพื่อให้บริการยาเวชภัณฑ์ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในโรงเรียนและ
นักเรียน 
                    2.4 เพ่ือปรับปรุงห้องพยาบาล 
 
3.  เป้าหมาย : Project Objective / Target 
 3.1  ด้านคุณภาพ : Quality 
           3.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และได้รับบริการการตรวจสุขภาพ 
ขั้นพ้ืนฐาน และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างทั่วถึง 
                       3.1.2  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 
 3.2  ด้านปริมาณ : Volume 
         3.2.1  จัดซื้อเวชภัณฑ์  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการพยาบาลให้เพียงพอแก่บุคลากร                
นักเรียนและห้องพยาบาลที่น่าเข้าใช้บริการ            
         3.2.2 นักเรียนร้อยละ  100 % เข้าร่วมการตรวจสุขภาพข้ันพ้ืนฐานและได้รับการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น      
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                  3.2.3  นักเรียนในชมรม อ.ย.น้อย บริการให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยอย่างน้อยเดือนละ  
1 – 2 ครั้ง  
 
4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   ก.ค. 65 นางเพ็ญฬภัทร์ 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
       -จัดหาสมุดบันทึกสุขภาพ 

          - ซื้ออุปกรณ์จัดป้ายนิเทศ 
             และบอร์ดสุขภาพ   

 -ซื้อยาเวชภัณฑ์  อุปกรณ์    
- ห้องพยาบาล 5  ส       
- ชมรม  อ.ย.น้อย 

  
 
 

3,000 
500 
500 

 
500 
500 

 
 

 
 ก.ค. 65 – 

    มี.ค. 66 
 

นางเพ็ญฬภัทร์ 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   มี.ค.66 นางเพ็ญฬภัทร์ 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนางาน 
           อนามัยโรงเรียน 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   มี.ค. 66 นางเพ็ญฬภัทร์ 

5.  งบประมาณ : Resources    5,000 บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา/หน่วย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
รวม 

 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ      
1 -จัดหาสมุดบันทึกสุขภาพ   500 งบอุดหนุน 500 
2 - ซื้ออุปกรณ์จัดป้ายนิเทศ   500 งบอุดหนุน 500 
3 -ซื้อยาเวชภัณฑ์  อุปกรณ์          3,000 งบอุดหนุน     3,000 
4 - ห้องพยาบาล 5  ส         500 งบอุดหนุน 500 
5 - ชมรม อ.ย.น้อย   500 งบอุดหนุน 500 

รวมทั้งสิ้น 5,000  5,000 
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6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

1 บุคลากรและนักเรียนมียาและ
เวชภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการ 
 2 บุคลากรและนักเรียนทุกคนมี
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
อย่างทั่วถึง 
3 บุคลากรและนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
4.นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจ
สุขภาพและชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง 
ทุกคน 

-สังเกต / แบบสอบถาม 
-สถิติการเข้าใช้ห้องพยาบาล 
-สถิติการเจ็บป่วย 
-สรุปการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง 

- สังเกตพฤติกรรม 
-ตอบแบบสอบถาม 
-รายงานผลเป็นรายเดือน/ 
รายภาคเรียน/รายปี 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
                 7.1 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  
                 7.2  นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน   การเฝ้าระวังสุขภาพ  การป้องกันโรค  และ
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
       7.3   โรงเรียนมีการให้บริการยาเวชภัณฑ์ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในโรงเรียน
และนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
     ( นางเพ็ญฬภัทร์  ดีแก่นทราย ) 

               ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นายทวี    พรมมา) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 

ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
         ( นายมาโนช    ภูคงก่ิง ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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14. โครงการ : project  name   ป้องกัน  เฝ้าระวัง COVID-๑๙ 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   1, 2  
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่  1, 4, 10, 11, 12, 16 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department   งานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นางเพ็ญฬภัทร์   ดีแก่นทราย 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives        โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ  :  Date      ตลอดปีการศึกษา 256๕ 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
                 ตามท่ีโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพนักเรียน  บุคลากรใน
โรงเรียน จากสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยที่มีการแพร่าระบาด
อย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้มีมาตรการ  การเฝ้าระวัง  การคัดกรองการแยกกัก  หรือสังเกตการณ์เริ่มป่วยอย่าง
เข้มข้น  ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ก าหนด  โดยมียอดผู้ป่วยสะสมในเขตพ้ืนที่บริการมี
จ านวนเพิ่มขึ้นทุกวัน  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมได้เล็งเห็นสภาวะอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ : Objective 
                    2.1 เพ่ือคัดกรองนักเรียนและบุคลากร  ตลอดจนผู้มาติต่อราชการที่เดินทางเข้ามา                      
ในโรงเรียน 
                    2.2 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด –๑๙ ในโรงเรียนและในเขตชุมชนพื้นที่ 
        2.3  เพื่อให้บริการยาเวชภัณฑ์ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในโรงเรียน              
และนักเรียน 
 
3.  เป้าหมาย : Project Objective / Target 
 3.1  ด้านคุณภาพ : Quality 

3.1.1 นักเรียนทุกคนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้รับการคัดกรองก่อนเข้าพ้ืนที่ 
โรงเรียน                           

3.1.2  นักเรียนทุกคนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ได้รับการดูแลเบื้องต้นในการรักษา 
ความสะอาดเพ่ือป้องกันการติดเชื้อจากโรคโควิด -๑๙ 

๓.๑.๓  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี 
 
 3.2  ด้านปริมาณ : Volume 
         3.2.1  จัดซื้อเวชภัณฑ์  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้
เพียงพอแก่บุคลากร  นักเรียน  
         3.2.2 นักเรียนและบุคลากร ร้อยละ  100 % ได้รับการคัดกรองก่อนเข้าพ้ืนที่ภายในโรงเรียน
และรับวัคซีนป้องกันโรคโควิค -๑๙      
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                  3.2.3  จัดท าความสะอาดทั้งโรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง  
 
4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   ก.ค. 65 นางเพ็ญฬภัทร์ 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
       -จัดหาสมุดบันทึกการคัด
กรองนักเรียนและบุคลากร 

          - จัดหาอุปกรณ์เครื่องวัด
อุณหภูมิ 

 - ซื้อยาเวชภัณฑ์  อุปกรณ์    
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันโรควิด-๑๙ 

  
 
 
 
 
 

15,000 

 
 

 
 

 ก.ค. 6๕ – 
    มี.ค. 65 

 

 
 
นางเพ็ญฬภัทร์ 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   มี.ค.6๖ นางเพ็ญฬภัทร์ 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนางาน 
           อนามัยโรงเรียน 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   มี.ค. 6๖ นางเพ็ญฬภัทร์ 

5.  งบประมาณ : Resources    5,000 บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา/หน่วย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
รวม 

 กิจกรรมป้องกัน  เฝ้าระวัง 
COVID -19 

     

1 -จัดหาและจัดซ้ือยา
เวชภัณฑ์  อุปกรณ์    
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกัน
โรควิด-๑๙ 

  15,๐00 งบอุดหนุน 15,000 

รวมทั้งสิ้น ๑๕,000  ๑๕,000 
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6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

1 บุคลากรและนักเรียนมียาและ
เวชภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการ 
 2 บุคลากรและนักเรียนทุกคนมี
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
อย่างทั่วถึง 
3 บุคลากรและนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

-สังเกต / แบบสอบถาม 
-สถิติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโค
วิด-๑๙ 
-สถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-
๑๙ 
-สรุปการรายงานผู้ติเชื้อและผู้
ได้รับวัคซีน 

- สังเกตพฤติกรรม 
-ตอบแบบสอบถาม 
-รายงานผลเป็นรายเดือน/ 
รายภาคเรียน/รายปี 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
                 7.1 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  
                 7.2  นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน   การเฝ้าระวังสุขภาพ  การป้องกันโรค                   
และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
       7.3   โรงเรียนมีการให้บริการยาเวชภัณฑ์ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในโรงเรียน
และนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
     ( นางเพ็ญฬภัทร์  ดีแก่นทราย ) 

               ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นายทวี    พรมมา) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 

ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
         ( นายมาโนช    ภูคงก่ิง ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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15. โครงการ : project  name   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   2, 3 
มาตรฐาน ( สมศ.) ข้อที่  8, 10, 11, 12  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department    กลุ่มบริหารงานบุคคล    
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นางสมจิต  เขตอนันต์ 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives      โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ :  Date   ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 

               ประเทศไทยให้ความส าคัญต่อวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังปี พ.ศ.2558  โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2558 – 2566 เป็นประเทศที่มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  โดยสร้างสมดุล
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนในสามมิติ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาให้
คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ สร้างรายได้ระดับสูง และสร้างความสุข
ของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจหรือการ
เป็น “ไทยแลนด์ 4.0” (กระทรวงศึกษาธิการ : 2559) ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะ
ขับเคลื่อนการศึกษา สถานศึกษาควรจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง  
กับการวัดประเมินผล โดยผ่านกิจกรรมปฏิบัติ Active Learning และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียน   
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้นั้น ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร
เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งปัจจุบันพบว่า ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เป็นภาษาสากลของโลก ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 
และเข้ามามีบทบาทส าคัญในวิถีชีวิตของคนไทย เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการค้นคว้าศึกษาหาความรู้ รวมถึงการ
สื่อสารเพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 สภาพปัจจุบันการจัดการเรียนการ
สอนยังไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาด้านการอ่านเข้าใจและสื่อสารในภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ได้
อย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งเป็นเรื่อง
จ าเป็นที่ผู้เรียนจะต้องพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันกับแรงงานประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนได้  การพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โรงเรียน  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจ้างครูผู้สอน
ชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นเจ้าของภาษามาท าหน้าที่เป็นครูผู้สอน ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนสูงขึ้น 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า          
ซึ่งถ้ามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากก็จะท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่จะช่วย
ให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพิ่ม
ทักษะการปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่
ก าหนด สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กรและพ้ืนที่ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นอกจากนั้นการน าบุคลากรไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และ
ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
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ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น นอกจากเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้วยังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการท างานที่นับว่าเป็น
สวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กรซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์เพ่ือน าไปปรับใช้ในการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทัศนคติที่ดีภายในองค์กร  

2. วัตถุประสงค์ : Objective 
2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง กับการวัดประเมินผล               
      ผ่านกิจกรรมปฏิบัติ Active Learning  
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลาการทางการศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
2.3 เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพิ่มสูงขึ้น 
2.5  เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านเข้าใจภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้ 
2.6  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หาประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน  

 นอกสถานที่ 
2.7  สร้างขวัญและก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรในโรงเรียน 

3.  เป้าหมาย : Project Objective / Target 
 3.1  ด้านคุณภาพ : Quality 
  3.1.1  บุคลากรโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
และสามารถน าความรู้มาใช้ในการพพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ               
การประกอบอาชีพ และสามารถสื่อสารได้ 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) 
 3.2  ด้านปริมาณ : Volume 

3.2.1  บุคลากรโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จ านวน 25 คน ได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา
ตนเอง ครบร้อยละ 100 

3.2.2 บุคลากรโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ได้รับการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ ทีส่อดคล้อง  
กับการวัดประเมินผล โดยผ่านกิจกรรมปฏิบัติ Active Learning และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

3.2.3 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม มีชาวต่างชาติ มาสอนภาษาจีน 1  คน   
3.2.4  บุคลากรโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จ านวน 25 คน ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ร้อยละ 80 
3.2.5  บุคลากรโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จ านวน 25 คน มีขวัญและก าลังใจที่ดีพร้อมที่จะ 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพทุกคน 
 

4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   มิถุนายน 65  นางสมจิต 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)        
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2.1   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครู
ให้ออกแบบการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง 
กับการวัดประเมินผล ผ่านกิจกรรม
ปฏิบัติ Active Learning และชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
2.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา               
ครู และบุคลากรทางการศึกษา               
ให้มีความรู้ทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน   
2.3  กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ  

 
 

4,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 

20,000 
 

ก.ค.65 – มี.ค.
66 

 
 

ก.ค.65 – มี.ค.
66 

 
 

ก.ค.65 – พ.ย.
65 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
 

นางพูลสุข 
 
 
 

นางสมจิต 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   มี.ค.66 นางสมจิต 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   มี.ค.66 นางสมจิต 
 

5.  งบประมาณ : Resources    29,000    บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
หน่วย 

 
ราคา/หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
รวม 

1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูให้
ออกแบบการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง กับ
การวัดประเมินผล ผ่านกิจกรรม
ปฏิบัติ Active Learning และชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

  10,000 งบอุดหนุน 10,000 

2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา               
ครู และบุคลากรทางการศึกษา               
ให้มีความรู้ทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน   

  10,000 งบอุดหนุน 10,000 

3 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ โดยการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

  40,000 งบอุดหนุน 40,000 

รวมทั้งสิ้น 29,000  29,000 
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6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของบุคลากรในโรงเรียน 
มีความรู้ ความสามารถ ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้และน ามาใช้
พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2. โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม                 
มีการสอนภาษาจีน  
3. ร้อยละของบุคลากรโรงเรียน
ไตรรัตนวิทยาคม ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 
4. ร้อยละของบุคลากรโรงเรียน
ไตรรัตนวิทยาคม มีขวัญและ
ก าลังใจที่ดีพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มศักยภาพทุกคน 
 

1. นิเทศแผนและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
 
2.  สอบถามความพึงพอใจ 

1. แบบนิเทศแผนและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
7.1  บุคลากรโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและ

สามารถน าความรู้มาใช้ในการพพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ               
การประกอบอาชีพ และสามารถสื่อสารได้ 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) 

7.2  บุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และน ามาใช้
พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน สามารถการออกแบบการเรียนรู้                  
ที่สอดคล้อง  กับการวัดประเมินผล โดยผ่านกิจกรรมปฏิบัติ Active Learning และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC 

7.3  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม มีการสอนภาษาจีน 1  คน   
7.4  บุคลากรในโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หาประสบการณ์จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

               7.3  บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและก าลังใจที่ดีพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 
 
ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ( นางสมจิต    เขตอนันต์ )                   ( นางสมจิต    เขตอนันต์) 
   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
       
ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ                        ผู้อนุมัติโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน )                 ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม     ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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16. โครงการ : project  name  พัฒนางานวิชาการ 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่  2, 3 
ตัวบ่งชี ้( สมศ.)  5, 6 , 7 ,8 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager   นางพิศมัย เฉลิมแสน     นางรัชตา   บุญชัยยิ่ง  

              นางสาวพจรินทร์ มะโรงศรี 
ลักษณะโครงการ  : Other Related Project/ initiatives      โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ :  Date  ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
              การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสังคมโลกปัจจุบัน จ าเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนให้เป็นไปตามยุคสมัย  และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาของรัฐ  ระบบการบริหารงานวิชาการ
นับเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอันได้แก่  การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน   การซ่อมเสริมการเรียนรู้   การพัฒนาระบบทะเบียนจัดท าฐานข้อมูลผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน 
น าไปใช้ในการวางแผนงาน  การพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนจัดการประเมินผลการเรียนรู้
ผู้น ามาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน 
และเสริมสร้างการพัฒนาท้องถิ่น  
 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  เพราะการวิจัยนั้นเป็นการ
ค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบอาศัยหลักการทฤษฏี และแนวปฏิบัติที่มีเหตุผล ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคนิคและ
หลักการที่มีเหตุมีผล นอกจากนี้ครู และบุคลากรทาง การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในการทางวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม ของตนเพ่ือขอรับการประเมิน 
ต าแหน่งทางวิชาการ ฉะนั้นครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องมีความเข้าใจแนวคิดและแนวทาง
วิจัยทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติการสอนและเพ่ือความก้าวหน้าใน                 
วิชาชีพของตน 
 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมเป็นเป็นหน่วยงานการศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ ซึ่งการพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพนั้น  ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ท าการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคล  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้เต็มศักยภาพ ซึ่งในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมจึงจัดการนิเทศภายใน  เพ่ือก ากับ  
ติดตามตรวจสอบ  และน าผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนอยู่เสมอ  ซึ่งจะส่งผลให้
ครูผู้สอนได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
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2.  วัตถุประสงค์ : Objective 
  2.1  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานสถานศึกษา 
 2.2  เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการท างานวิจัยตามสภาพปัญหา 

2.3  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินการวิจัยทางการศึกษาของครู 
2.4  เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.5  เพ่ือให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.6  เพ่ือให้ครูได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
2.7  เพ่ือให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2.8  เพ่ือให้ครูโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนและ            

การท างานในหน้าที่รับผิดชอบ 
2.9  เพ่ือให้ผู้บริหารได้มีโอกาสก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู 

3.  เป้าหมาย : Project Objective / Target 
 3.1  ด้านคุณภาพ : Quality 
  3.1.1  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรท้องถิ่น 
  3.1.2  ครูมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางการศึกษามากขึ้น 
  3.1.3  ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1.4  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1.5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  3.1.6  ครูมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 
 3.2  ด้านปริมาณ : Volume 
  3.2.1  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรท้องถิ่น 
  3.2.2  ครูมคีวามรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยมากกว่าร้อยละ 80 
  3.2.3  ครูร้อยละ  80  มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.2.4  ครูร้อยละ  80  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.2.5  ครูร้อยละ  80  ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   
  3.2.6  ผู้บริหารนิเทศภายในอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  3.2.7  ครไูด้รับการนิเทศภายใน  100% 
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4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

  
 

 มิ.ย. 65 กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
2.1   กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา   
2.2  กิจกรรมพัฒนางานวิจัยทาง

การศึกษา      
2.3  กิจกรรมพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

2.4  กิจกรรมนิเทศภายใน   
- เยี่ยมห้องเรียน 
- สังเกตการสอน                 

  
 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

 
ส.ค.65 – ม.ค.

66 

 
นางพิศมัย 
 
นางรัชตา 
 
น.ส.พจรินทร์ 
 
นางพิศมัย 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   มี.ค.66 นางพิศมัย 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   มี.ค.66 นางพิศมัย 

      

 

5.  งบประมาณ : Resources    2,000    บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา/หน่วย 
จ านวน

เงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

รวม 

1.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                                                                             500 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 

 500 งบอุดหนุน     500 
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2.กิจกรรมพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา                                                                          500 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย

ทางการศึกษา 
    - 

2 สนับสนุนทุนวิจัยตามสภาพ
ปัญหา 

 500 500 งบอุดหนุน 500 

3. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                            500 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 500 500 งบอุดหนุน 500 

2 นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้              - 
4. กิจกรรมนิเทศภายใน                                                                                            500 
1 เอกสารการนิเทศห้องเรียน   300 เงินอุดหนุน 300 
2 เอกสารนิเทศการสอน   200 เงินอุดหนุน 200 

รวมทั้งสิ้น 2,000  2,000 
 

6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ  
2. ครูมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
มากยิ่งขึ้น 

ประเมินความพึงพอใจ  
 
สื่อและนวัตกรรม และงานวิจัย
ทางการศึกษา 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
แบบสอบถาม , รายงานการวิจัย 

3. ร้อยละของครูที่ผ่านการอบรมการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ท าแบบทดสอบ แบบทดสอบ 

4. ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้
ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แบบนิเทศแผนและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบประเมิน 

5. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

คณะกรรมการเข้านิเทศภายใน แบบประเมินการนิเทศภายใน 

6.  ร้อยละของครูที่ได้รับนิเทศภายใน สรุปผลการนิเทศภายใน แบบสรุปผลการประเมิน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
7.1  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีความชัดเจนและสอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน

คุณภาพประจ าต าบล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรท้องถิ่น 
7.2  ครูมีงานวิจัยตามสภาพปัญหาเพื่อพัฒนาการศึกษามากยิ่งข้ึน 
7.3  ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
7.4  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
7.5  ครูได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียน 
 7.6  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 7.7  ครูโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนและการ ท างานใน
หน้าที่รับผิดชอบ 
 

 
    ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ  
                     ( นางพิศมัย   เฉลิมแสน) 
             ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 
     ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
                ( นางพิศมัย  เฉลิมแสน ) 
           หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
 
    ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
                     ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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17. โครงการ : project  name    พัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   2 
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่  10, 11   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department    กลุ่มบริหารงานวิชาการ    
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager   นางพิศมัย  เฉลิมแสน 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives         โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ :  Date   ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  ได้แบ่งส่วน
ราชการภายในสถานศึกษา  เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพทั้งหมด  6  กลุ่มงาน คือ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ   
กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และกลุ่มนโยบายและแผนงาน  กลุ่มบริหารงานวิชาการมี
ความส าคัญในการส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา  และเพ่ือให้
การบริหารจัดการงานตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
บรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อ  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้เพียงพอ กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น     

2.  วัตถุประสงค์ : Objective 
 2.1  เพ่ือให้กลุ่มบริหารงานวิชาการมีวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เพียงพอ   
 2.2  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

3.  เป้าหมาย : Project Objective / Target 
 3.1  ด้านคุณภาพ : Quality 
  กลุ่มบริหารงานวิชาการปฏิบัติงานได้สะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 3.2   ด้านปริมาณ : Volume 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการมีวัสดุ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง 
เพียงพอ   
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4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   16  พฤษภาคม 
2562 

กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
2.1  ด าเนินการจัดซื้อ เอกสารทาง
วิชาการได้แก่ ปพ.1 ,ปพ.2,ปพ.3,
แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา และ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.2  ด าเนินการทดสอบ PISA และ
ทดสอบมาตรฐาน 
2.3  งานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
2.4 งานเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี
2.5 งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน 

  
 
 
 

 
22,000 

 
 
 

5,000 
 

3,000 
3,000 
7,000 

 
ก.ค.65 – มี.ค.

66 
 
 

ก.ค.65 – มี.ค.
66 

มี.ค. 66 
มี.ค. 66 
มี.ค. 66 

 
 
 
 
กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 
 
 
 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   มี.ค. 66 ครูพิศมัย 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   มี.ค. 66 ครูพิศมัย 

 

5.  งบประมาณ : Resources    40,000    บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา/หน่วย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
รวม 

1 จัดซื้อเอกสารทางวิชาการ   22,000 งบอุดหนุน 22,000 
2 ด าเนินการทดสอบ PISA 

และทดสอบมาตรฐาน 
  5,000 งบอุดหนุน 5,000 

3 งานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่      3,000 งบอุดหนุน    3,000 
4 งานเชิดชูเกียรตินักเรียน

เรียนดี 
  3,000 งบอุดหนุน 3,000 
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ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา/หน่วย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
รวม 

5 งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
ชั้น ม.3 และชั้น ม.6     

  7,000 งบอุดหนุน 7,000 

รวมทั้งสิ้น 40,000  40,000 

6.. การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. กลุ่มบริหารงานวิชาการมีวัสดุ  
วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และ
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่าง 
เพียงพอ  
2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ปฏิบัติงานได้สะดวก  รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์  

นับจ านวนวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์
และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

การรายงานผลการด าเนินงาน 

แบบส ารวจจ านวนครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
  7.1  กลุ่มบริหารงานวิชาการมีวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ   
 7.2 กลุ่มบริหารงานวิชาการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สะดวก  รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
     
    ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ  
                     (นางพิศมัย  เฉลิมแสน) 
           ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
      

    ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นางพิศมัย  เฉลิมแสน) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 

     
    ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
                     ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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18. โครงการ : project  name   พัฒนากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่  2 
ตัวบ่ชี ้( สมศ.) ข้อที่  10, 11  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department    กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นางมณีวรรณ   พุดหล้า 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives       โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ :  Date   ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  ได้แบ่งส่วน
ราชการภายในสถานศึกษา  เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและ 
มีคุณภาพทั้งหมด  6  กลุ่มงาน คือ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ   
กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และกลุ่มนโยบายและแผนงาน กลุ่มบริหารงานประมาณ 
มีความส าคัญในการส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา  การระดม
ทรัพยากร การใช้จ่ายงบประมาณต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  และเพ่ือให้การ
บริหารจัดการงานตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  บรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อ  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และ
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้เพียงพอ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น    

2.  วัตถุประสงค์ : Objective 
2.1   เพ่ือให้กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณมีวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และเอกสารต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ   
 2.2  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3.  เป้าหมาย: Project Objective / Target 
 3.1  ด้านคุณภาพ : Quality 
  กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณปฏิบัติงานได้สะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
 3.2  ด้านปริมาณ : Volume 
  กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณมีวัสดุ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ   
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4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   ก.ค.65 กลุ่มบริหาร 
งาน
งบประมาณ 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
1.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ  หมึก 

กระดาษไข และอะไหล่เครื่อง
อัดส าเนาอัตโนมัติ เครื่องถ่าย
เอกสาร 

1.2 จัดซื้อตู้ใส่เอกสารงานพัสดุ 
จ านวน 1 ตู ้

  
 
 
 

 
  
20,000 
 
 
5,000 

 
 

 
 

ส.ค. 65 – 
มี.ค.66 

 

 
ครมูณีวรรณ 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

    
มี.ค. 66 

 
ครูมณีวรรณ 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    
มี.ค.66 

 
ครมูณีวรรณ 

5.  งบประมาณ : Resources    25,000    บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
หน่วย 

 
ราคา/หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
รวม 

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ  หมึก 
กระดาษไข และอะไหล่
เครื่องอัดส าเนาอัตโนมัติ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 

  20,000 งบอุดหนุน 20,000 

2 จัดซื้อตู้ใส่เอกสารงานพัสดุ 
จ านวน 1 ตู้ 

  5,000 งบอุดหนุน 5,000 

รวมทั้งสิ้น 25,000  25,000 
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6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
มีวัสดุ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์
และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเพียงพอ  
 
2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ปฏิบัติงานได้สะดวก  รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์  

นับจ านวนวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์
และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

การรายงานผลการด าเนินงาน 

แบบส ารวจจ านวนครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
7.1  กลุ่มบริหารงานงบประมาณมีวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ   
7.2  กลุ่มบริหารงานงบประมาณปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สะดวก  รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

     
    ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ  
                     (นางมณีวรรณ    พุดหล้า) 
           ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 
     ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นางมณีวรรณ   พุดหล้า) 
                             หวัหน้าบริหารงานงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
 
    ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
                     ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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19. โครงการ : project  name  พัฒนากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่ 2 
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่ 10, 11  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นายสุรวงศ์  สุดสนธิ ์
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives       โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ :  Date   ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
            กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นกลุ่มงานที่ดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียน ความประพฤติ 
วินัยนักเรียน และงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา มีการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับคะแนนความประพฤติ สถิติการมาเรียน สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมต่างๆ ที่
โรงเรียนจัดขึ้นและเข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  
  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็น ไปอย่างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจึงต้องพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือน ามาใช้ในการท างาน 

2.  วัตถุประสงค์ : Objective 
2.1   เพ่ือพัฒนากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.2  เพื่อให้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน 
2.3  เพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวก เรียบร้อย รวดเร็ว และเป็นระบบ 

3.  เป้าหมาย : Project Objective / Target 
 3.1  ด้านคุณภาพ : Quality 
  3.1.1  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนมีการพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3.2  ด้านปริมาณ : Volume 
  3.2.1  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวข้องในการด าเนินงานครบ 
ร้อยละร้อย  
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4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

    
พฤษภาคม 65 

 
นายสุรวงศ์ สุดสนธิ์
และบุคลากร 
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
2.1 ด าเนินการซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  
     ส านักงาน 
 

  
 
 
 

 
20,000 

 

 
มิถุนายน 65

และ 
พฤศจิกายน 65 

 
นายสุรวงศ์ สุดสนธิ์
และบคุลากร 
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

    
 

มีนาคม 66 

     
นายสุรวงศ์ สุดสนธิ์
และบุคลากร 
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    
มีนาคม 66 

     
นายสุรวงศ์ สุดสนธิ์
และบุคลากร 
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

      

 

5.  งบประมาณ : Resources    20,000    บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ รวม 

(บาท) 
1 จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ส านักงาน                                                                           20,000 บาท 
 1.1 หมึกปริ๊นเตอร์ 4  ขวด 100 400  400 
 1.2 กระดาษ A4 (ดับเบิ๊ล A) 6 ห่อ 100 600  600 
 1.3 โน๊ตบุ๊ค 1  ชุด 19,000 19,000  19,000 
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6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

 

 

 

 

 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
7.1 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
7.2 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานครบ 
7.3 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ปฏิบัติงานสะดวก  เรียบร้อย รวดเร็ว และเป็นระบบ 

 
     
    ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ  
                     (นายสุรวงศ์   สุดสนธิ)์ 
           ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
      
             ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นายสุรวงศ์    สุดสนธิ์) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
 
    ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
                    ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ปฏิบัติงาน สะดวก  เรียบร้อย 
รวดเร็ว และเป็นระบบ  
2. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
มีวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินงาน 

-การรายผลการด าเนินงาน 
 
 
-วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

-แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
-แบบส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และเอกสารต่าง ๆ 
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20. โครงการ : project  name   พัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่  2  
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่  10, 11 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department   กลุ่มบริหารทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นายทวี  พรมมา 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives        โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ :  Date   ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  ได้แบ่งส่วน
ราชการภายในสถานศึกษา  เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและ 
มีคุณภาพทั้งหมด  6  กลุ่มงาน คือ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ   
กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และกลุ่มนโยบายและแผนงาน กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน มีความส าคัญในการส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา  
และเพ่ือให้การบริหารจัดการงานตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อ  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และ
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้เพียงพอ กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไปจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น     

2.  วัตถุประสงค์ : Objective 
 2.1  เพื่อให้กลุ่มบริหารทั่วไปมีวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ   
 2.2  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3.  เป้าหมาย : Project Objective / Target 
 3.1  ด้านคุณภาพ : Quality 
  กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงานได้สะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  3.2 ด้านปริมาณ : Volume 

 กลุม่บริหารงานบริหารทั่วไปมีวัสดุ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และเอกสารต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอ   
 
 
 
 
 
 



   แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา  2565 
  

  กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  สพม.กส.     138 
 

 

 
4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   มิ.ย.65 กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
2.1 พัฒนาส านักงานบริหารทั่วไป  
 

  
 
 

 
5,000 

 
ก.ค.65 – มี.ค.

66 

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   มี.ค.66 ครทูวี 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   มี.ค.66 ครทูวี 

 

5.  งบประมาณ : Resources    2,000    บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
หน่วย 

 
ราคา/หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
รวม 

1 จัดซื้อวัสดุ ส านักงาน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 5,000 5,000 งบอุดหนุน 5,000 

 2,000  5,000 
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6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปมีวัสดุ  
วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และ
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่าง 
เพียงพอ  
2. กลุ่มบริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน
ได้สะดวก  รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์  

นับจ านวนวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์
และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

การรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 

แบบส ารวจจ านวนครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
 7.1  กลุ่มบริหารงานทั่วไปมีวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอ   
 7.2  กลุ่มบริหารงานทั่วไปปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สะดวก  รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ  
          ( นายทวี   พรมมา)  

               ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 

       ลงชื่อ                        ผู้เห็นชอบโครงการ      
                    ( นายทวี  พรมมา)                                             

     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                         
 
ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
 ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 

                       ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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21. โครงการ : project  name พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่  2 
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่ 10, 11 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department  บริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นางสมจิต  เขตอนันต์ 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives      โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ :  Date   ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
            กลุ่มอ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม เป็นกลุ่มงานที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
บุคคล ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนอัตราก าลัง  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การลาทุกประเภท  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การรายงานการ
ด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  การออกจากราชการ  การจัดระบบและ
การจัดท าทะเบียนประวัติ  การจัดท า บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  การส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานธุรการ ซึ่งท าหน้าที่ในการประสานงานด้านต่างๆ 
และจัดท าเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานของกลุ่มอ านวยการเป็นไปอย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึง
ต้องพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือน ามาใช้ในการท างาน 

2.  วัตถุประสงค์ : Objective 
2.1   เพ่ือพัฒนากลุ่มอ านวยการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.2  เพ่ือให้กลุ่มอ านวยการ มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน 
2.3  เพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวก เรียบร้อย รวดเร็ว และเป็นระบบ 

3.  เป้าหมาย : Project Objective / Target 
 3.1  ด้านคุณภาพ : Quality 
  3.1.1  กลุ่มอ านวยการ มีการพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 3.2  ด้านปริมาณ : Volume 
  3.2.1  กลุ่มอ านวยการมีวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวข้องในการด าเนินงานครบร้อยละ100  
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4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

    
มิ.ย.65 

 
ครูสมจิต 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
2.1  ด าเนินการซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ 
ส านักงาน 

   2.2 ซ่อมปริ้นเตอร์และ
คอมพิวเตอร์ 

  
 
 
 

 
15,000 

 
5,000 

 
ก.ค.65 – มี.ค.

66 

 
กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

    
มี.ค.66 

     
ครูสมจิต 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    
มี.ค.66 

 
ครสูมจิต 

 

5.  งบประมาณ : Resources    20,000    บาท  ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
หน่วย 

 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
รวม 

1 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และ 
เครื่องพิมพ์ 

1 5,000 5,000 งบอุดหนุน 5,000 

2 กระดาษ A4 100 100 10,000 งบอุดหนุน 10,000 
3 แฟ้มสันกว้าง 20 129 2,580 งบอุดหนุน 2,580 
4 กระดาษปกสี 10 100 1,000 งบอุดหนุน 1,000 
5 คลิปด า 6 10 60 งบอุดหนุน 60 
6 ลวดเสียบ 12 10 120 งบอุดหนุน 120 
7 ลวดเย็บเบอร์ 10, 35 2 250 500 งบอุดหนุน 500 
8 กาวลาเท็ค 2 50 100 งบอุดหนุน 100 
9 ใบคัตเตอร์ใหญ่ 4 25 100 งบอุดหนุน 100 

10 ซองพับสี่ตราครุท 2 20 40 งบอุดหนุน 40 
11 ซองขยายข้าง A4 100 5 500 งบอุดหนุน 500 

รวมทั้งสิ้น 20,000  20,000 
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6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.กลุ่มบริหารงานบุคคลปฏิบัติงาน 
สะดวก  เรียบร้อย รวดเร็ว และ
เป็นระบบ  
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีวัสดุ 
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องในการ
ด าเนินงาน 
3. ท าเนียบบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 
 

-การรายผลการด าเนินงาน 
 
 
-วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
- มีคุณภาพและเป็นปัจจุบัน 

-แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
-แบบส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และเอกสารต่าง ๆ 
 
-แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
7.1 กลุ่มบริหารบุคคลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
7.4 กลุ่มบริหารบุคคล มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานครบ 
7.5 กลุ่มบริหารบุคคล ปฏิบัติงานสะดวก  เรียบร้อย รวดเร็ว และเป็นระบบ 
7.6 มีท าเนียบบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 

 
 
    ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ  
                     (นางสมจิต    เขตอนันต์) 
           ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 
     ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นางสมจิต    เขตอนันต์) 
                               หัวหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
 
    ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
                     ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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22. โครงการ : project  name  พัฒนากลุ่มนโยบายและแผนงาน 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่  2, 4 
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่  10, 11 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department   กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นางอนงค์   บัวอาจ  
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives       โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ  :  Date     ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  ได้แบ่งส่วน
ราชการภายในสถานศึกษา  เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพทั้งหมด โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมได้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 6  กลุ่มงาน คือ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และกลุ่ม
นโยบายและแผนงาน   
  กลุ่มกลุ่มนโยบายและแผนงาน  มีความส าคัญในการส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา  และการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เป้าหมายของการ
ประกันคุณภาพภายในนั้น เป็นเครื่องสะท้อนให้สถานศึกษาได้น าไปพิจารณาจัดการศึกษา ให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้เรียนอย่างเต็มที่ ดังนั้นการประกันคุณภาพจึงเป็นการประกันคุณภาพเพ่ือผู้เรียนการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
 เพ่ือให้การบริหารจัดการงานตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มนโยบายและแผนงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อ  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอ 

2.  วัตถุประสงค์ : Objective 
2.1  เพ่ือให้กลุ่มนโยบายและแผนงาน มีวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เพียงพอ   
2.2  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
2.3  เพ่ือให้ผู้บริหารครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ได้ตระหนักเห็นความส าคัญและ

ร่วมกันรับผิดชอบการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
 2.4  เพ่ือจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น  
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2.5  เพ่ือให้หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามารถรับทราบผล
การ ด าเนินงานจัดการศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน  

2.6  เพื่อจัดระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด  
2.7  เพ่ือจัดระบบการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพ  

3.  เป้าหมาย : Project Objective / Target 
 3.1  ด้านคุณภาพ : Quality 
  3.1.1 กลุ่มนโยบายและแผนงาน ปฏิบัติงานได้สะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  3.1.2  สถานศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น  
  3.1.3  ระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด 
 3.2  ด้านปริมาณ : Volume 
  3.2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการมีวัสดุ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ   
  3.2.2 ร้อยละ 80  ของนักเรียน ครู และผู้บริหาร มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน  
และโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  3.2.3  ร้อยละ 80  ของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    
 
4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   มิ.ย.65 ครูอนงค์ 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
2.1  ด าเนินการพัฒนาระบบ 

ประกันคุณภายใน 
 

  
 

 

 
5,000 

 
ก.ค.65 –              
มี.ค.66 

 

 
ครูอนงค์ 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

    
มี.ค.66 

 
ครูอนงค์ 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    
มี.ค.66 

 
ครูอนงค์ 
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5.  งบประมาณ : Resources   5,000    บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
หน่วย 

 
ราคา/หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
รวม 

1 ค่าสื่อและวัสดุอุปกรณ์ 
 

  5,000 
 

งบอุดหนุน  
 
 

รวมทั้งสิ้น 1,000  1,000 

 

6.. การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมนิ เครื่องมือที่ใช้ 

1. กลุ่มนโยบายและแผนงานมี
วัสดุ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และ
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่าง
เพียงพอ  
2. กลุ่มนโยบายและแผนงาน
ปฏิบัติงานได้สะดวก  รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์  
3. ร้อยละ 80  ของครูผ่านการ
ประเมินผลงานของตนเองตาม
มาตรฐานของโรงเรียน 
4. ร้อยละ 80  ของนักเรียน ครู 
และผู้บริหาร มีคุณภาพตาม
มาตรฐานของโรงเรียน และ
โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
5. ร้อยละ 80  ของชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

-การรายผลการด าเนินงาน 
-วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

-แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
-แบบส ารวจจ านวนครุภัณฑ์
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
 7.1  กลุ่มบริหารงานวิชาการมีวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ   
 7.2 กลุ่มบริหารงานวิชาการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สะดวก  รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

7.3  ผู้บริหารครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ตระหนักเห็นความส าคัญและร่วมกัน
รับผิดชอบการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
 7.4  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น  

7.5  ทุกภาคส่วนสามารถรับทราบผลการ ด าเนินงานจัดการศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมากยิ่งขึ้น  

7.6  ระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  
7.7  ระบบการนิเทศภายในในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  

 
 
    ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ  
                       (นางอนงค์    บัวอาจ) 
           คร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 
     ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นางอนงค์   บัวอาจ) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานนโยบายและแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
 
    ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
                      ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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23. โครงการ : project  name    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 4  พัฒนาสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   1, 2, 3 
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่  1, 2, 3, 4, 10 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager   นางสาวพจรินทร์   มะโรงศรี 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives        โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ :  Date   ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
              ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ครูผู้สอนจ าเป็นต้องอาศัยสื่อ 
เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เป็นการน าเอาความคิดใหม่ ความรู้ใหม่ วิธีการและ
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ประยุกต์เข้ากับความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ น ามาใช้ น ามาปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีระบบ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ จะช่วยให้การจัดการเรียนการ
สอน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ก่อให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด  

 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวหน้า ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การเรียนรู้  การสนับสนุนสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบวิธีการสอน และเทคนิค การสอนที่เน้นให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอนและตลอดการจัดกิจกรรม ย่อมส่งผลให้การเรียน
การสอนของครูมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันจ าเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งปัจจุบันมี
บทบาทมากในการจัดการเรียนการสอนทางโรงเรียนได้มองเห็นความส าคัญจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ : Objective 
2.1  เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.2  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์โรงเรียนไตรรัตน-
วิทยาคมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 2.3  เพื่อให้โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
          2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล หรือบริการทางการศึกษาที่ทัดเทียม 
          2.5 เพ่ือให้โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

3. เป้าหมาย : Project Objective / Target 
 3.1  ด้านคุณภาพ : Quality 

3.1.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถผลิตสื่อ  ใช้สื่อ  นวัตกรรมทางการศึกษามา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

3.1.2  นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระดับดี 
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     3.2   ด้านปริมาณ : Volume 

3.2.1  ครูและนักเรียนร้อยละ 100  สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
                        3.2.2  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนนักเรียน  1 : 10 
 
4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

ขัน้ตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

    
พ.ค.6๕ 

ครูกลุ่มสาระ 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
2.1 จัดซื้ออุปกรณ์ มัลติมีเดียและ

คอมพิวเตอร์ 
2.2 ปรับปรุง ซ่อมบ ารุงพัฒนาสื่อ 

อุปกรณ์มัลติมีเดียและ
คอมพิวเตอร์ 

 
 

 
 

 
60,000 

 
๑0,000 

 
พ.ค. 6๕ – มี.ค.

6๖ 

 
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

    
มี.ค.6๖ 

น.ส.พจรินทร์ 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    
มี.ค.6๖ 

 
น.ส.พจรินทร์ 

 

5.  งบประมาณ : Resources   30,000   บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

รวม 

1)  โครงการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์มัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ 
1 
 
 

2.1 จัดซื้ออุปกรณ์ 
มัลติมีเดียและ
คอมพิวเตอร์ 

  60,000 เงินอุดหนุน 60,000 
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6.การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  ครูและนักเรียนร้อยละ 100  สามารถ
ใช้สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  

ทดสอบ  ประเมิน แบบทดสอบความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
7.1  นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดี 

 7.2  การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 7.3  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 

 
ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
     ( นางสาวพจรินทร์   มะโรงศรี ) 

                  คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ 
 
 

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นางพิศมัย  เฉลิมแสน ) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 

 
ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
         ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 

 

 2.2 ปรับปรุง ซ่อม
บ ารุงพัฒนาสื่อ 
อุปกรณ์มัลติมีเดียและ
คอมพิวเตอร์ 

  10,000 เงินอุดหนุน 10,000 

รวมทั้งสิ้น 70,000  70,000 
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24. โครงการ : project  name   ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาห้องสมุด 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 4  พัฒนาสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   1, 2  
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่  1, 2, 3, 4, 10, 19 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ฝ่าย วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager นางพูลสุข   มูลเอก 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives        โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ :  Date   ปีการศึกษา 2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
              หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2551   มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
รวมทั้งเจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ   มาตรฐานการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังต่อไปนี้ มีความคิอริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน 
รักการเขียน และรักการค้นคว้า ให้เกิดการขับเคลื่อนที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม เพ่ือจะพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต โดย
มุ่งเน้นในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในห้องเรียน เด็กรู้จักแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เรียนรู้ด้วยตนเอง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

โรงเรียนได้ตระหนักถึงเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือมุ่งพัฒนาและ
ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  อีกท้ังสามารถน าใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนตามศักยภาพ
ของตนเอง 

2.  วัตถุประสงค์ : Objective 
2.1  เพ่ือให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และน าไปสู่

การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
2.2  เพ่ือให้โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม มีแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.  เป้าหมาย : Project Objective / Target 
 3.1  ด้านคุณภาพ : Quality 
  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม มีนิสัยรักการอ่าน 
  3.1.2  นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ใช้บริการห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้ได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
  3.1.3  นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  3.1.4  นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  การพัฒนาการอ่านได้ดีตามระดับชั้น 
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 3.2  ด้านปริมาณ : Volume 
  3.2.1  นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมร้อยละ 80 ได้รับการประเมินการมีนิสัย                
รักการอ่าน 
  3.2.2  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  มีมุมหนังสือทุกห้องเรียน 
  3.2.3  นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมร้อยละ 80 ใช้บริการห้องสมุดในการค้นคว้าหา
ความรู้ 
  3.2.4   นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมทุกคน  เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริม
นักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 
4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

    
มิ.ย.65 

กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
2.1 ด าเนินการเตรียมรายการ

แข่งขัน 
2.2 ด าเนินการแข่งขันตาม 

        รายการแข่งขัน 

  
 
 
 

 
 

10,000 

 
ก.ค.65 – มี.ค.

66 

 
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   มี.ค.66 นางพูลสุข 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   มี.ค.66 นางพูลสุข 
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5.  งบประมาณ : Resources    10,000    บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
หน่วย 

 
ราคา/หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
รวม 

1 
 

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
และมุมหนังสือ 

  
 6,000 งบอุดหนุน 6,000 

2 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 

  
500 งบอุดหนุน 500 

3 กิจกรรมเสียงตามสาย   - - - 
4 กิจกรรมภาษาไทยวันละค า   200 งบอุดหนุน 200 
5 กิจกรรมป้านนิเทศ   200 งบอุดหนุน 200 
6 กิจกรรมบริการหนังสือพิมพ์ 

วารสาร  สิ่งพิมพ์ 
  

2,000 งบอุดหนุน 2,000 

7 งานทะเบียนและ
บัตรรายการ 

  
100 งบอุดหนุน 100 

8 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม   1,000 งบอุดหนุน 1,000 
รวมทั้งสิ้น 10,000  10,000 

 

6.การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- นักเรียนร้อยละ80  เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้และสามารถ
แสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ ได้
อย่างหลากหลายตามศักยภาพของ
ตนเองและต่อเนื่อง 

1. สอบถามระหว่างด าเนิน
โครงการ 
2. สอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 

1.สอบถาม 
2. สังเกต 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

- นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรัก
การอ่านและน าประโยชน์ที่ได้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

  

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
 7.1  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้าใฝ่เรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 7.2  นักเรียนมีพัฒนาการทางการอ่านดีขึ้น 

 7.3  นักเรียนมีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 7.4  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม มีมุมหนังสือทุกห้องเรียน 
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ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
           ( นางพูลสุข   มูลเอก ) 

               ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นางพิศมัย  เฉลิมแสน ) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
 

ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
         ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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25. โครงการ : project  name  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงอาคารสถานที่ 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 4  พัฒนาสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   1, 2  
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่  10, 11   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department   งานอาคารสถานที่  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นายทวี   พรมมา 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ :  Date   ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพนั้น  สถานศึกษาจ าเป็นที่จะต้องจัดแหล่งเรียนรู้ให้
หลากหลายมีประสิทธิภาพและพอเพียงกับจ านวนนักเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง  ไม่ว่าจะเป็น  อาคารสถานที่  บริเวณโรงเรียน  ห้องเรียน  และ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
 เพ่ือให้โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม  สะอาด  มีองค์ประกอบ
ของแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น   

2. วัตถุประสงค์ : Objective 
 2.1  เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน 
 2.2  เพ่ือให้โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้งานในโอกาสต่างๆ              
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย: Project Objective / Target 
 3.1  ด้านคุณภาพ : Quality 
           3.1.1  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีห้องเรียนและอาคารสถานที่เหมาะแก่การเรียนรู้ 
  3.1.2   นักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ               
ของตนเอง  
 3.2  ด้านปริมาณ : Volume 
            3.2.1  ครูร้อยละ  80  มีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
  3.2.2  นักเรียนร้อยละ 80  มีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้                        
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4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

    มิถุนายน 65 นายทวี 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
 21. ปรับปรุง พัฒนาระบบรักษา 
ความปลอดภัยของสถานศึกษา 
2.2 ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค 
2.3 ปรับปรุง พฒันาอาคารสถานที่ 
และแหล่งเรียนรู้ 
 

  
 
 

 
 10,000 
 
20,000 
 
100,000 
 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 
นายทวี 

 
นายศราวุธ 

 
นายทวี 

 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   มี.ค. 66 นายทวี 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

          มี.ค. 66 นายทวี 

      

5.  งบประมาณ : Resources    132,000    บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
หน่วย 

 
ราคา/หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
รวม 

1 
 

 

ปรับปรุง พัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา 
- จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้ง
ภายในอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 
- จัดหากล้องวงจรปิด 
- จัดหาลวดหนามซ่อมแซม 
ปรับปรุงรั้วโรงเรียนด้านทิศ
ตะวันตก 
 

  10,000 เงินอุดหนุน 
 
 

10,000 
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2 ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค 
- ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค 
ได้แก่  ไฟฟ้า  น้ าประปา  น้ า
บาดาล 
- ขุดฝังท่อระบายน้ าจากอาคาร 4 
ลงสู่สระน้ า 
- ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ า
นักเรียน 

  20,000 
 

10,000 
 
 
 

5,000 
 

10,000 

เงินอุดหนุน 

 

20,000 
 

10,000 
 
 
 

5,000 
 

10,000 

3 ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่
และแหล่งเรียนรู้ 
- ปรับปรุง พัฒนาโรงจอดรถ
นักเรียนด้านหลัง อาคาร 3 
- ปรับปรุง พัฒนาถนนภายใน
โรงเรียนบริเวณด้านหลังอาคาร 3 
- จัดหาโต๊ะ-เก้าอ้ีส าหรับครูผู้สอน
ประจ าห้องเรียน 
ประจ าปี 2565 จ านวน  6  ชุด 
-จัดหาไม้กวาด  ถังขยะ  ถังน้ า  
ขัน  น้ ายาล้างห้องน้ า  
ถุงพลาสติกด าใส่ขยะ 
- ซ่อมแซมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

  100,000 
 

40,000 
 

20,000 
 

18,000 
 
 

8,000 
 
 

14,000 

เงินอุดหนุน 100,000 
 

40,000 
 

20,000 
 

18,000 
 
 

8,000 
 
 

14,000 

รวมทั้งสิ้น 130,000  130,000 

 

6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ครูร้อยละ  80  มีความพึงพอใจ
ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
นักเรียนร้อยละ 80  มีความพึง
พอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้                        
 

ประเมินโดยใช้แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
      7.1  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ  ในโรงเรียน 
 7.2  แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ 
 7.3  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  เป็นศูนย์การแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

 
 
ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
          ( นายทวี   พรมมา) 

            ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายทวี   พรมมา) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
 

ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
         ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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26. โครงการ : project  name   โรงเรียนปลอดขยะ 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 4  พัฒนาสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   1, 2  
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่  10, 11   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department   งานอาคารสถานที่  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นายศราวุธ  กุดแถลง  และนายทวี  พรมมา 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives     โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ :  Date   ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
 การเพ่ิมของขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาค  
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จึงได้ด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและด าเนินกิจกรรมการลด คัดแยกขยะ  และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  รวมทั้งการ
รวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง  หากผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติมีความรู้ความเข้าใจ และช่วยกัน
ลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางโดยอาจใช้หลัก 3Rs ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะ(Reduce)การน ากลับมาใช้ซ้ า
(Reuse) และการน ากลับมาใช้ใหม่(Recycle) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่าง
พอเพียง  จะท าให้เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน  
 
2.  วัตถุประสงค์ : Objective 
 2.1  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกการลด คัดแยกขยะ  และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  รวมทั้งการ
รวบรวมขยะเพ่ือก าจัดอย่างถูกต้องให้แก่นักเรียน 
 2.2  เพ่ือด าเนินกิจกรรมการลด คัดแยกขยะ  และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  รวมทั้งการ
รวบรวมขยะเพ่ือก าจัดอย่างถูกต้องในโรงเรียน 
 2.3  เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครู  ผู้เรียน  และชุมชนโดยรอบสถานศึกษา 
 
3.  เป้าหมาย : Project Objective / Target 
 3.1  ด้านคุณภาพ : Quality 
  โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีและสามารถจัดการขยะได้อย่างมีคุณภาพ 
 3.2  ด้านปริมาณ : Volume 
  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการลด  คัดแยก  น าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  และการรวบรวมขยะ
เพ่ือก าจัดอย่างถูกต้อง  ร้อยละ  100 
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4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแท
น 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   พ.ค.65 -ครูศราวุธ 
-ครูทวี 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
2.1 ด าเนินกิจกรรมการลด คัดแยก
ขยะ  และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม ่ รวมทั้งการรวบรวมขยะ 
เพ่ือก าจัดอย่างถูกต้อง 

  
 
 

 
20,000 

 
พ.ค.65 – มี.ค.

66 

-ครศูราวุธ 
-ครูทวี 
-นายสุคนธ์ 
-นายร าเพียร 
-นายไพบูลย์ 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   มี.ค.66 -ครูศราวุธ 
-ครูทวี 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   มี.ค.66 -ครูศราวุธ 
-ครูทวี 

 
5.  งบประมาณ : Resources    20,000    บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
หน่วย 

 
ราคา/หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
รวม 

1 - กิจกรรมการลด คัดแยก
ขยะ  และน าขยะกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่  รวมทั้ง
การรวบรวมขยะ 
เพ่ือก าจัดอย่างถูกต้อง 
 

 20,000 20,000 งบอุดหนุน 20,000 

 2,000  20,000 
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6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
จิตส านึกการลด คัดแยกขยะ  และ
น าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
รวมทั้งการรวบรวมขยะเพ่ือก าจัด
อย่างถูกต้อง  
2. โรงเรียนด าเนินกิจกรรมการลด  
คัดแยกขยะ  และน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่  รวมทั้งการรวบรวม
ขยะเพ่ือก าจัดอย่างถูกต้อง ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์  

ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

แบบประเมิน 
 
 
 
 
แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
 2.1  โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 2.2  นักเรียนสามารถสามารถจัดการขยะได้อย่างมีคุณภาพ 
 2.3  ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
 
 
      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ  
                 (นายศราวุธ  กุดแถลง)  

                     พนักงานราชการ 
 

ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายทวี   พรมมา) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

          
      ลงชื่อ                                  ผูเ้ห็นชอบโครงการ   
                                (นายชัชวาล  โยธานนั)  
                       รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 

 
 
      ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 

                         (นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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27. โครงการ : project  name   พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  โดยครู  ผู้ปกครอง นักเรียน  
ชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 5  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   1, 2 
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่  9, 10, 11, 12, 13, 14   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นางสมจิต  เขตอนันต์ 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives       โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ  :  Date   ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล  : Background  information  and  Rationale 

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามความมุ่งหมาย 
ของการปฏิรูปการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
จึงก าหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลที่ท าหน้าที่ก ากับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจัดการทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาเพ่ือทุกคน  
ทุกฝ่าย (Education  for  All )  และทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ( All  for  Education )  
มีความส าคัญในการส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา  มีการระดม
ทรัพยากรการใช้จ่ายงบประมาณต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี   
และเพ่ือให้การระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
               ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการประสบความส าเร็จและให้สถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกันและกัน ประสาน
สอดคล้องกันในวิธีการท างาน  และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ : Objective 
2.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระดมทรัพยากรการจัดการศึกษาของโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
2.2 เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก ากับ  สนับสนุน และส่งเสริมกิจการของ
สถานศึกษาตามบทบาทและหน้าที่ 
 2.4 เพ่ือให้บริการชุมชนด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรีและการแสดง การขอใช้อาคารสถานที่ การยืม
วัสดุและอุปกรณ์ 
 2.5 เพ่ือฝึกทักษะการให้บริการชุมชนแก่นักเรียน 
 2.6 เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของโรงเรียน 
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3.  เป้าหมาย : Project Objective / Target 
 3.1  ด้านคุณภาพ : Quality  
  1)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน มีส่วนร่วม 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ       
      2) โรงเรียนและชุมชนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
    3) นักเรียนได้รับการฝึกทักษะด้านการให้บริการชุมชน สามารถน าไปรับใช้สังคมได้อย่าง
สร้างสรรค ์
    4) ชื่อเสียงของโรงเรียนได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สังคมภายนอก 
 
  3.2  ด้านปริมาณ : Volume 
  1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าร่วมประชุมภาคเรียนละ 2  ครั้ง  
     2) โรงเรียนให้บริการชุมชนด้านด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรีและการแสดง การขอใช้อาคาร
สถานที่ การยืมวัสดุและอุปกรณ์ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   3) วัสดุและอุปกรณ์ในการให้บริการชุมชนได้รับการจัดซื้ออย่างน้อย 1  รายการ 
   4) นักเรียนได้รับการฝึกทักษะด้านการให้บริการชุมชนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 
    5) ชื่อเสียงของโรงเรียนได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สังคมภายนอกอย่างน้อยภาค
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
4.   ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

    
มิ.ย.65 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
      2.1  กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา    
     2.2  กิจกรรม  MOU  
     2.2  กิจกรรมให้บริการชุมชน 
     2.3  กิจกรรมฝึกทักษะด้านการ
ให้บริการชุมชน 
    2.4 กิจกรรมเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์สู่สังคมภายนอก 

  
6,000 

 
500 

 
 
 
 
 

3,000 

 
ธันวาคม 2565 
 

 
นางสมจิต 
 
 
 
นางสมจิต 
 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

    
มีนาคม 2566 

 
นางสมจิต 
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ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    
มีนาคม 2566 

 
นางสมจิต 
 

 

5.  งบประมาณ : Resources    9,500    บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
หน่วย 

 
ราคา/หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
รวม 

1 ค่าด าเนินการ 1 9,500 9,500 งบอุดหนุน 9,500 
       

รวมทั้งสิ้น 6,500  6,500 

 

6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จ านวนนักเรียนฝึกทักษะด้าน
การให้บริการชุมชน 
3. จ านวนครั้งที่ท าการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของ
โรงเรียน 
 

ให้คณะกรรมการสถานศึกษาตอบ
แบบสอบถามเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
 
 
จดบันทึกรายชื่อนักเรียน 
 
วัดความพึงพอใจ 

แบบสอบถามและการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
แบบจดบันทึกรายชื่อนักเรียน 
 
แบบวัดความพึงพอใจ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
7.1   สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานครบตามจ านวน 
7.2   คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ก ากับ สนับสนุน ส่งเสริมกิจการของ 

สถานศึกษา 
7.3   นักเรียนได้รับการฝึกทักษะด้านการให้บริการชุมชนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 
7.4  ชื่อเสียงของโรงเรียนได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สังคมภายนอกอย่างน้อยภาคปี

การศึกษาละ 1  ครั้ง  
 
                             

    ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ  
                     (นางสมจิต   เขตอนันต์) 
           ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 
     ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
                ( นางสมจิต  เขตอนันต์ ) 
            หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
     
    ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
                     ( นายมาโนช    ภูคงก่ิง ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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28. โครงการ : project  name   ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 5  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   1, 3 
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่  9, 10, 11, 12, 13, 14   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นางมณีวรรณ   พุดหล้า  และคณะ 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives       โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ  :  Date   ตลอดปีการศึกษา 2565 
 

1.หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2545 หมวด 1 มาตรา 9 (6) ได้ก าหนดไว้ว่าการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน  องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จึงให้สนใจในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการจัดการศึกษามากขึ้น ทั้งนี้เพราะโรงเรียน
เป็นแหล่งผลิต พัฒนา และคัดเลือกสมาชิกที่ดีในชุมชน นอกจากนั้นโงเรียนยังเป็นแหล่งถ่ายทอดวัฒนธรรม
ของชุมชน เป็นหน่วยผลิตวิชาการใหม่ๆ ให้กับชุมชน ดังนั้น การระดมทรัพยากรท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพราะสถาบันการศึกษาอยู่ร่วมกับชุมชนมาช้านาน ได้อาศัยซึ่งกันและกันมาโดยตลอด 

ด้วยความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนขึ้น                 
ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนและชุมชนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งในโรงเรียนและชุมชนให้เกิดประโยชน์แก่ท้ังสองฝ่ายได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

2.  วัตถุประสงค์ : Objective 
2.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระดมทรัพยากรการจัดการศึกษาของโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
2.2  เพื่อเพ่ิมเงินระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 

3.  เป้าหมาย : Project Objective / Target 
 3.1  ด้านคุณภาพ : Quality  
  3.1.1  การบริหารจัดการการระดมทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
          3.1.2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน มีส่วนร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ        
 
  3.2  ด้านปริมาณ : Volume 
  3.2.1 เพ่ือให้การระดมทรัพยากรปีการศึกษา 2566 ได้งบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 
2562 ร้อยละ 10  
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4.   ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   ก.ค.65 กลุ่มบริหาร 
งาน
งบประมาณ 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
   2.1  กิจกรรมผ้าป่าศิษย์เก่า 
   2.2  กิจกรรมระดมทรัพยากร 
อ่ืน ๆ 
 

  
 
 
 

 
1,000 

 
มกราคม 2566 
 

 
นางมณีวรรณ 
 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

    
มีนาคม 2566 

 
นางมณีวรรณ 
 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    
มีนาคม 2566 

 
นางมณีวรรณ 
 

 

5.  งบประมาณ : Resources    1,000    บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
หน่วย 

 
ราคา/หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
รวม 

1 ค่าด าเนินการ 1 1,000 1,000 งบอุดหนุน 1,000 
       

รวมทั้งสิ้น 1,000  1,000 

 

6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละความพึงพอใจในการ
จัดการระดมทรัพยากรของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

ตอบแบบสอบถาม 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

2. เงินทุนการระดมทรัพยากร
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  

การรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
7.1  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีการระดมทรัพยากรการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
7.2  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมได้รับเงินระดมทรัพยากรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
7.3  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ก ากับ สนับสนุน ส่งเสริมกิจการของ

สถานศึกษา 
                             

    ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ  
                     ( นางมณีวรรณ   พุดหล้า ) 
           ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 
     ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
             ( นางมณีวรรณ  พุดหล้า ) 
      ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
    ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
                     ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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29. โครงการ : project  name   ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 6  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ                   
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   1, 2  
มาตรฐาน ( สมศ.) ข้อที่  9  10  11    
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department    กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นางมณีวรรณสุจิตตกุล  
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives      โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ  :  Date      ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
           ด้วยโรงเรียนมีนโยบายกระตุ้นให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมเพ่ิมข้ึน                  
จากการส ารวจพบว่านักเรียนตัวป้อนของโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดทุนทรัพย์ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ                 
เช่น ไม่มีพ่อแม่ ครอบครัวหย่าร้างอาศัยอยู่กับญาติพ่ีน้อง เดินทางมาโรงเรียนไกล จึงเป็นเหตุให้ขาดแคลน
ค่าใช้จ่ายการศึกษา เพื่อเป็นการรณรงค์นักเรียนให้เข้าศึกษาต่อ ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือ โรงเรียนได้จัดให้มีการบริการรับ – ส่งนักเรียนที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โดย
โรงเรียนมีรถรับ – ส่งนักเรียน  จ านวน 2 คัน  อีกท้ังได้ก าหนดให้พนักงานบริการและพนักงานขับรถยนต์               
ของโรงเรียน  จ านวน 2 คน    ปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่ง นักเรียนทุกวันที่นักเรียนมาเรียน  ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่
นั้นเป็นช่วงเวลานอกเวลาราชการ  เป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนตามนโยบายของรัฐบาล      
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
โรงเรียนจึงด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

2.วัตถุประสงค์: Objective 
          2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสได้เข้าเรียนตามตั้งใจอย่างมีความสุข ได้รับทุนอุดหนุนและงบประมาณ
ส่งเสริมการศึกษา 
 2.2 เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในระบบการรับ - ส่งนักเรียน   
 2.3  เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลาให้กับพนักงานขับรถ รับ – ส่ง นักเรียน 

3. เป้าหมาย: Project Objective / Target 
       3.1 ด้านคุณภาพ : Quality 
 3.1.1 นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข ได้รับทุนอุดหนุนและงบประมาณส่งเสริม
การศึกษา 
 3.1.2 ระบบการรับ – ส่งนักเรียนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความสะดวก ปลอดภัย  
และทันเวลา 

3.2.3  ยืดอายุการใช้งานของ  รถรับ – ส่งนักเรียน 
 3.1.4  พนักงานขับรถได้รับค่าตอบแทนล่วงเวลาในการขับรถ รับ – ส่ง นักเรียน 
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      3.2 ด้านปริมาณ : Volume 
 3.2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 60 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

จ านวน 50 คน ได้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข ได้รับทุนอุดหนุนและงบประมาณส่งเสริมการศึกษา 
  3.2.2  นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมจ านวน 80 คน สามารถ ไป-กลับ ได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย และทันเวลา 
 3.2.3  ยืดอายุการใช้งานของรถรับ – ส่งนักเรียน อย่างน้อยอีก 5 ปี 

3.1.4  พนักงานขับรถจ านวน 2 คน ได้รับค่าตอบแทนล่วงเวลาในการขับรถ รับ – ส่ง นักเรียน 
  
4.   ขัน้ตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

    
มิ.ย.65 

 
นางมณีวรรณ 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D) 
1.3 กิจกรรมเสริมสร้างโอกาสทาง

การศึกษาต่อ     
1.4  กิจกรรมซ่อมบ ารุงและค่า

เชื้อเพลิงรถรับ – ส่งนักเรียน  
1.5    กิจกรรมค่าตอบแทน

ล่วงเวลาพนักงานขับรถรับ – 
ส่งนักเรียน                                                                                                         

    

  
 
 

 
    00,000 

 
*100,000 

 
*20,000 

 
 

 
ก.ค.65 

 
ก.ค.65 –              
มี.ค.66 

ก.ค.65 –              
มี.ค.66 

 

 
นางมณีวรรณ 
 
นางมณีวรรณ 
 
นางมณีวรรณ 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   มี.ค.66 นางมณีวรรณ 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   มี.ค.66 นางมณีวรรณ 
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5.  งบประมาณ : Resources   80,000    บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
หน่วย 

 
ราคา/หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
รวม 

กิจกรรมเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อ                                                                 100,000 
1 ทุนการศึกษานักเรียนเป็น

รายบุคคล  
  61,500 งบอุดหนุน 61,500 

2 ทุนการศึกษา ส าหรับ
นักเรียนห่างไกล 

  20,000 งบอุดหนุน 20,000 

2 ด าเนินการมอบรางวัลการ
สอบแข่งขันเพ่ือเข้าศึกษา
ต่อระดับ  
ม.1 และม.4 

  8,000 งบอุดหนุน 8,000 

3 จัดซื้อเสื้อโปโล / เสื้อกีฬา 
ให้กับนักเรียนใหม่ 

  10,000 งบอุดหนุน 10,000 

4 จัดท าแบบสังเกต /
แบบสอบถาม 

  500 งบอุดหนุน 500 

กิจกรรมซ่อมบ ารุงและค่าเชื้อเพลิงรถรับ – ส่งนักเรียน                                                * 100,000 
1  จัดซื้อน้ ามันให้กับรถ

บริการรับ 
  80,000 งบบริจาค 80,000 

2 ซ่อมบ ารุงรถบริการรับ ส่ง
นักเรียน   

  20,000 งบบริจาค 20,000 

กิจกรรมค่าตอบแทนล่วงเวลาพนักงานขับรถรับ – ส่งนักเรียน                                          * 20,000 
1 ค่าตอบแทนล่วงเวลา

พนักงานขับรถรับ – ส่ง
นักเรียน  

จ านวน 2 
คน 

เป็นเวลา 
10 เดือน 

1,000/คน/
เดือน 

20,000 งบบริจาค 20,000 

รวมทั้งสิ้น 98,000     98,000 

 

6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. จ านวนนักเรียนที่เป็นนักเรียน
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  

นับจ านวนนักเรียน  
สังเกต/สอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน 

แบบสอบถาม  
แบบสังเกต  
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2. ร้อยละความพึงพอใจของ
นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
ในการใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน
ของโรงเรียน 

สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. ร้อยละความพึงพอใจของ
พนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน 

สอบถามความพึงพอใจของ
พนักงานขับรถ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
 7.1  นักเรียนมีโอกาสได้เข้าเรียนตามตั้งใจอย่างมีความสุข 
 7.2  ส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
   7.3  นักเรียนได้รับทุนอุดหนุนและงบประมาณส่งเสริมการศึกษา 

7.4  ระบบการรับ – ส่งนักเรียนของโรงเรียนมีอายุการใช้งานสูงขึ้น  มีประสิทธิภาพสูงขึ้น                    
และมีนักเรียนมาเรียนเพ่ิมข้ึน 
 7.5 นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมสามารถ ไป-กลับ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย  
และทันเวลา 

7.5  พนักงานขับรถได้รับค่าตอบแทนล่วงเวลาในการขับรถ รับ – ส่ง นักเรียน 
 
 
ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ  
       ( นางมณีวรรณ   พุดหล้า ) 
  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
 

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
                ( นางมณีวรรณ   พุดหล้า) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
 

ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
         ( นายมาโนช    ภูคงก่ิง) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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30. โครงการ : project  name   พัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วม 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 6  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ                   

มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   1 , 2 , 3  
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่  2 , 3 , 5, 6, 7  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager   นางเพ็ญฬภัทร์   ดีแก่นทราย 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives   โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ  :  Date      ตลอดปกีารศึกษา 2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
             กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม เป้าหมาย และ
พร้อมที่จะด าเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
ส าหรับกลุ่มเด็กท่ีมีความบกพร่อง ให้ทุกโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา รับบุคคล
ดังกล่าวเข้าเรียนร่วมและจัดการศึกษาให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ซึ่งโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมได้จัดการเรียน
ร่วม ในกับนักเรียนพิการเรียนร่วม  

ดังนั้นการจัดการเรียนร่วม โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการ ให้นักเรียนพิการเรียนร่วมได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลือทางการศึกษา (คูปองการศึกษา) ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ เกีย่วกับ
การศึกษาพิเศษ กระบวนการจัดการเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการเรียนร่วมได้รับพัฒนาความรู้ความสามารถ และอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข 

2.  วัตถุประสงค์ : Objective 
    2.1  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนพิการเรียนร่วมได้รับการอุดหนุน สิ่งอ านวยสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

2.2  เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ กระบวนการจัดการเรียนร่วมให้กับครูและ
บุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการเรียนร่วม 

2.3  เพื่อให้นักเรียนพิการเรียนร่วมได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง 

2.4  เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเผยแพร่น าเสนอผลการด าเนินงานการจัดการเรียนร่วม และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ 
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3.  เป้าหมาย : Project Objective / Target 
 3.1 ด้านคุณภาพ : Quality 

3.1.1 นักเรียนพิการเรียนร่วมได้รับการบริการทางการศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และท่ัวถึง 

3.1.2 ครูและบุคลากรมีองค์ความรู้และมีการนาเสนอผลงานเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษสามารถ
จัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการเรียนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.3 นักเรียนพิการเรียนร่วมบรรลุผลการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล 
3.1.4 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.2 ด้านปริมาณ : Volume 
3.2.1 นักเรียนพิการเรียนร่วมโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมได้รับสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก  

และช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50 
3.2.2 ครูและบุคลากรโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมสนใจเข้ารับการอบรมด้านการศึกษาพิเศษ              

ครบทุกคน  
3.2.3  ครูได้ดูแลช่วยเหลือทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนร่วมคิดเป็นร้อยละ 80  

4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

    
มิ.ย.65 

 
นางเพ็ญฬภัทร์ 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
   2.1 ด าเนินการคัดกรองนักเรียน
เป็นรายบุคคล 
   2.2 จัดท าแผน IEP 
 

  
 
 

 
5,000 

 
5,000 

 
ก.ค.65 – ส.ค.

65 
ส.ค.65 

 

 
นางเพ็ญฬภัทร์ 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   ก.พ.66 นางเพ็ญฬภัทร์ 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   ก.พ.66 นางเพ็ญฬภัทร์ 
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5.  งบประมาณ : Resources    10,000    บาท   

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
หน่วย 

 
ราคา/หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
รวม 

1 วัสดุอุปกรณ์   2,000  2,000 
2 จัดท าแบบคัดกรอง

นักเรียนเป็นรายบุคคล 
  2,000  2,000 

3 จัดท าแผน IEP   3,000  3,000 
4 จัดท าสื่อประกอบ 

การเรียนการสอน 
  3,000  3,000 

รวมทั้งสิ้น 10,000  10,000 

6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. จ านวนนักเรียนที่เป็นนักเรียน
พิการเรียนร่วม 
2. มีครูและบุคลากรในโรงเรียน
ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา
พิเศษ มีความรู้ความสามารถในการ
จดักระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียนพิการเรียนร่วม 

นับจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมทุกครั้ง 
สังเกตการจัดการเรียนการสอน
ของครู การปรับตัวของนักเรียน
เรียนร่วม 

แบบสอบถาม  
 
แบบสังเกต  

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
7.1  ครูมีความเข้าใจจัดการสอนเด็กเรียนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะด้านอาชีพและ

เทคโนโลยีที่สูงขึ้น 
7.2  นักเรียนเรียนร่วม เรียนอย่างมีความสุข ได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 
7.3  ผู้ปกครอง ชุมชนมีโรงเรียนที่เข้าใจจัดการศึกษาพิเศษให้กับผู้เรียนได้ทั่วถึงทุกประเภท 
7.4  นักเรียนปกติเห็นความพิการของนักเรียนเรียนร่วม เป็นเรื่องปกติในสังคม และฝึกตนเองให้

รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะสูงขึ้น 
7.5  นักเรียนเรียนร่วมมีพัฒนาการทางด้าน อารมณ์ สังคม สติปัญญา อยู่ในระดับที่ดีขึ้น 
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ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ  
    ( นางเพ็ญฬภัทร์    ดีแก่นทราย) 
   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
 
ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

              ( นางพิศมัย  เฉลิมแสน ) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 

 
ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
         ( นายมาโนช   ภูคงก่ิง ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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31. โครงการ : project  name     แนะแนวการศึกษา 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 6  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ                   

มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   1 , 2 , 3  
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department    กลุ่มบริหารงานวิชาการ      
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager  นางวิไลลักษณ์  ภูแต้มนิล 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives    โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ :  Date    ตลอดปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา  6  ได้กล่าวถึง  การจัดการศึกษาต้องเป็นไป            
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม   มีจริยธรรม
และวัฒนธรรม  ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 2551 ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 การด าเนินการจัดการบริการแนะแนวในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการ
อย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน  อันจะท าให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีสุขภาพที่ดี          
มีความสุข  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากงานแนะแนวเป็นงานที่เก่ียวข้องกับ
นักเรียนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม     
 เพ่ือให้งานแนะแนวของโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนางานแนะแนว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องปฏิบัติการ
แนะแนวนั้นควรจะเป็นสถานที่จูงใจนักเรียน  ครู – อาจารย์  ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนปรารถนาจะเข้ามา
ใช้บริการแนะแนว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ : Objective 
 1.  เพ่ือให้การด าเนินงานแนะแนวเป็นไปอย่างเป็นระบบ 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนรับรู้  ข่าวสาร ข้อมูล  เกี่ยวกับการศึกษา  อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม 
 3.  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมในปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ  พร้อมจะออกเผชิญโลกภายนอกอย่างมั่นใจ 
 4.  เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบแนวทาง และสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ตรงกับ
ความสนใจ  ความสามารถและความถนัดของตนเอง 
 5.  เพ่ือให้ห้องแนะแนวเป็นสถานที่ท่ีนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เรื่องการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 6. เพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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3. เป้าหมาย : Project Objective / Target 
 3.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ : Quality 

1. จะช่วยให้นักเรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  สามารถช่วยเหลือตนเอง  และปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 
 2. นักเรียนรู้จักตัดสินใจด้วยตนเองในการเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้เหมาะสม 
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีงาม  สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 4. มีนักเรียนสมัครเพื่อศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพ่ิมข้ึน 
 3.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ : Volume 
 นักเรียนร้อยละ  80  มีความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการศึกษา อาชีพและบุคลิกภาพและสามารถ
ช่วยเหลือตนเอง  ให้อยู่ในสังคมได้ย่างมีความสุข 
 
.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  เสนอโครงการ/ประชุมและ
ชี้แจงโครงการ /จัดเตรียมเอกสาร 
 

    
  มิ.ย  65 

 
นางวิไลลักษณ์ 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
  -  กิจกรรมจัดหาเครื่องใช้ใน
ส านักงาน 
    -  กิจกรรมวันแนะแนว 
    -  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
ชั้น ม.1 และม.4 โรงเรียนไตรรัตน 
วิทยาคม 
 

  
 
 
 
 

 
1,000 

 
1,000 
3,000 

 
ก.ค. – ส.ค.65 

 
ก.พ - มี.ค 66 
ก.พ - มี.ค 66 

 
นางวิไลลักษณ์ 

 
คณะครู 
คณะครู 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   ก.พ.66 นางวิไลลักษณ์ 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A)  
    4.1  สรุปรายงานเพ่ือพัฒนา 
    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

 
 

   
มี.ค.66 

 
นางวิไลลักษณ์ 
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5.  งบประมาณ : Resources    5,000    บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที ่
 

รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

 
ราคา/หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
รวม 

1 กิจกรรมจัดหาเครื่องใช้ใน
ส านักงาน 

  1,000 งบอุดหนุน 1,000 

2 กิจกรรมวันแนะแนว   1,000 งบอุดหนุน 1,000 
3 กิจกรรมแนะแนว

การศึกษาต่อชั้น ม.1 และ
ม.4 โรงเรียนไตรรัตน  
วิทยาคม 

  3,000 งบอุดหนุน 3,000 

       
รวมทั้งสิ้น 5,000  5,000 

6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  นักเรียนได้รับการช่วยเหลือเข้า
รับทุนการศึกษา อย่างน้อย               
ร้อยละ 5 

นับจ านวนนักเรียนได้รับทุน แบบรายงานจ านวนนักเรียนที่
ได้รับทุน 

2. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องร่วม
แข่งขัน 

การสังเกต /แบบประเมิน ประเมินผลการด าเนินงาน 

2. นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 
และม.4 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 

นับจ านวนนักเรียน แบบรายงานการรับสมัคร
นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
 7.1  ได้งานแนะแนวเป็นไปอย่างเป็นระบบ 
 7.2   นักเรียนได้รับรู้  ข่าวสาร ข้อมูล  เกี่ยวกับการศึกษา  อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพที่
เหมาะสม 
 7.3   นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมในปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ  พร้อมจะออกเผชิญโลกภายนอกอย่างมั่นใจ 
 7.4  นักเรียนได้ทราบแนวทาง และสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ตรงกับ
ความสนใจ  ความสามารถและความถนัดของตนเอง 
 7.5  นักเรียนสมัครเพ่ือศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมเพ่ิมขึ้น 
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ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ  
      ( นางวิไลลักษณ์   ภูแต้มนิล) 
     ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
 

ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
( นางพิศมัย   เฉลิมแสน) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
 

ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
         ( นายมาโนช    ภูคงก่ิง ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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32. โครงการ : project  name    เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
สนองนโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ข้อที่ 6  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ                   

มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม.กส.  ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. ) ข้อที่   1, 2, 3 
ตัวบ่งชี ้( สมศ.) ข้อที่  10, 11 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : Department    กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ : Project  Manager   นางอนงค์  บัวอาจ  คณะครูฝ่ายงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ : Other Related Project/ initiatives       โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ  :  Date   ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล : Background  information  and  Rationale 
 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาท่ีชัดเจนโดยให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี  15  ปี  
ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญพร้อมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้
ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากผู้บกพร่องทางร่างกาย และสติปัญญา และชนต่าง
วัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550  มาตรา  49 ได้บัญญัติว่า  “ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอภาคกันในการรับ
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่จะต้องจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยรัฐจะจัดหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับผู้เรียนทุกคน” 
 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ด าเนินการตามเจตนารมณ์ ดังกล่าวข้างต้นโดยจัดท าโครงการด าเนินงาน
ตามนโยบาย เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพขึ้น ดังนั้นโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมจึงจ าเป็นต้องด าเนินการตาม
โครงการเรียนฟรี 15 ปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 

2. วัตถุประสงค์ : Objective 
 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการหนังสือ  อุปกรณ์
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 

3. เป้าหมาย : Project Objective / Target 
1.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ : Quality 

นักเรียนทุกคนได้รับการจัดการศึกษาเรียนฟรีใน  4 กิจกรรม เป็นเวลา 15 ปี อย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ 
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 3.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ : Volume 
- นักเรียน  จ านวน  182  คน ได้รับการจัดการศึกษาเรียนฟรี  15  ปีอย่างมีคุณภาพ 

ทุกคน 
 
4.   ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ : Actions 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

    
มิ.ย.65 

 

 
นางอนงค์ 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการตามแผน(D)      
 2.1 จัดซื้อหนังสือให้ฟรี 
2.2  จ่ายค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน 
    -  ม.ต้น 
    -  ม.ปลาย 
2.3 จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน 
   - ม.ต้น 
   - ม.ปลาย 
2.4 กิจกรรพัฒนาการเรียน 
  - เข้าค่ายคุณธรรม 
  - เข้าค่ายลูกเสือ 
  - แข่งขันกีฬาภายใน 
  - ทัศนศึกษา 
  -  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการและ
เทคโนโลยี (เน้นสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) 

  
185,894 
83,000 
49,500 
33,500 
77,020 
46,200 
30,820 

160,450 
20,000 
20,000 
20,000 
60,000 
40,450 

 
 

 
 
 
 
 

 
มี.ค. 65 
 ก.ค. 65 

 
 

ก.ค. 65 
 
 

ก.ค.65 - มี.ค. 
66 

 

 
นางมัณฑนา 
นางมณีวรรณ 
 
 
นางอนงค์ 
 
 
 
นายสุรวงค ์
นายสุริยันต์ 
นายสนั่น 
นางสิริญากร 
นางวิไลลักษณ์ 
 
 

ขั้นที่ 3  ขั้นก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล (C) 
    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   มี.ค. 66 นางอนงค์ 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (A)  
  4.1  สรุปรายงานเพื่อพัฒนา    

   มี.ค. 66 นางอนงค์ 
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5.  งบประมาณ : Resources   506,364   บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา/หน่วย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
รวม 

1 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 

จัดซื้อหนังสือให้ฟรี 
ม.  1 
ม. 2 
ม. 3 
ม.4  
ม. 5 
ม. 6 
จ่ายค่าชุดเครื่องแบบ 
นักเรียน 
    -  ม.ต้น 
    -  ม.ปลาย 
จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน 
   - ม.ต้น 
   - ม.ปลาย 
 กิจกรรพัฒนาการเรียน 
  - เข้าค่ายคุณธรรม 
  - เข้าค่ายลูกเสือ 
  - แข่งขันกีฬาภายใน 
  - ทัศนศึกษา 
  -  พัฒนาความรู้ด้าน
วิชาการและเทคโนโลยี 
(เน้นคณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ) 

 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 

 
 

1 คน 
1 คน 

 
1 คน 
1 คน 

 
 
 
 
 

 
808 
921 
996 

1,384 
1,326 
1,164 

 
 

450 
500 

 
420 
460 

 
20,000 
20,000 
20,000 
60,000 
40,450 

 
 

185,894 
 
 
 
 
 
 

83,000 
 
 
 

77,020 
 
 

160,450 
 

งบเรียนฟรี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.   การวัดและประเมินผล : Measurement  and  Evaluation 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมนิ เครื่องมือที่ใช้ 

เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการหนังสือ  
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน  

ข้อมูลหลักฐานการการเบิกจ่าย
งบประมาณ ของเจ้าหน้าที่การเงิน
ของโรงเรียน  

จัดท าแบบฟอร์มสรุปผลการ
ด าเนินงานในรูปแบบการ
เบิกจ่ายและเงินคงเหลือของ
โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : Success  Criteria 
 7.1  นักเรียนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน 
 7.2  นักเรียนได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนทุกคน 
 7.3  นักเรียนได้รับหนังสือยืมเรียนครบทุกรายวิชา 
 7.4  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนจัดให้โดยไม่เสียใช้จ่าย 
 

 
ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ  
          ( นางอนงค์    บัวอาจ ) 
  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
 

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
      (นางอนงค์   บัวอาจ) 

    หัวหน้ากลุ่มบริการงานนโยบายและแผนงาน 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายชัชวาลย ์   โยธานัน ) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
 

ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 
         ( นายมาโนช    ภูคงก่ิง) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 

 
 
 
 
 

 

 

 


