
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำรับรอง 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้  จัดทำข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ด้วยหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยการบริหารแบบ
กระจายอำนาจและหลักธรรมภิบาล สอดคล้องตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย และกลยุทธ์ของโรงเรียน
ตลอดจนครอบคลุมทุกมาตรฐานการศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทุก
โครงการสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสถานศึกษา นักเรียน และชุมชน โดยได้รับ ความ
ร่วมมือ ร่วมใจ จากบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายที่ช่วยระดมความคิดในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการแล้วจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ที ่มีการกำหนดกิจกรรมในการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลที่สามารถติดตามและตรวจสอบได้ชัดเจน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนได้ร่วมกันพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในทุก
โครงการ เชื่อว่าทุกโครงการที่ปรากฏในแผนที่ปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับนี้ จะสามารถ
ดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหายและวัตถุประสงค์ รวมทั้งตอบสนองต่อแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การระยะ 4 ปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษาให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 

                                                                (นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                                                       โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ จัดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
ทุกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยยึดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ของโรงเรียน รวมทั้ง
ตอบสนองต่อแนวทางการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ครอบคลุมทุกมาตรฐานการศึกษา  ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิผลคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้เพือ่
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุก
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงทำให้แผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” สำเร็จ
ลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้จะเป็นแนวทางใน  
การปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานและการนิเทศติดตาม เพื่อให้บรรลุผล
ตามจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษาต่อไป  

                                                                                             

           
                                                             (นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 

  



สารบญั 
เรื่อง หน้า 
ส่วนท่ี 1 1 

- ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 2 
ส่วนท่ี 2 12 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 13 
- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม การจัดสรรงบระมาน ปี 2565 15 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารวิชาการ 17 
รายช่ือโครงการกลุ่มบรหิารวิชาการ 18 
โครงการสง่เสรมิและพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 20 
โครงการการวัดและประเมินผลผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 28 
โครงการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 33 
โครงการโครงการลูก อ.ร. ใส่ใจใฝ่เรียนรู ้ 38 
โครงการพัฒนาทักษะการคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ 42 
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 46 
โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนสถานศึกษาให้เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ 51 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 55 
โครงการสง่เสรมิการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 59 
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูสู้่มาตรฐานสากล 64 
โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  69 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารท่ัวไป 82 
รายช่ือโครงการกลุ่มบรหิารทั่วไป 83 
โครงการสง่เสรมิสุขภาพและสุนทรียภาพ 84 
โครงการรกัษ์อ.ร. 89 
โครงการพัฒนากลุม่บริหารทั่วไป 93 
โครงการโรงเรียนสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึง่ประสงค์ 97 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 102 
โครงการสง่เสรมิความสัมพันธ์ผู้ปกครองและครู 106 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล 110 
รายช่ือโครงการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 111 
โครงการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผลของผู้บริหาร 112 
โครงการโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลงัใจและการรักษาวินัย 116 
โครงการพัฒนาบุคลากรรอบด้าน 120 
 
 
 
 
 

 



สารบญั (ต่อ) 

เรื่อง หน้า 
โครงการจัดจ้างบุคลากรเพือ่ปฏิบัตหิน้าที่ในสถานศึกษาและลดภาระค่าใช้จ่ายผูป้กครองในภาค
เรียนที่ 2/22564  

124 

โครงการการจัดจ้างครผูู้สอนสาขาวิชาขาดแคลน 127 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารงบประมาน 130 
รายช่ือโครงการกลุ่มบรหิารงบประมาณ 131 
โครงการการกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 132 
โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 135 
โครงการสง่เสรมิประสทิธิภาพการใช้งบประมาณ 138 
โครงการงานยานพาหนะ 144 
โครงการงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 147 

 

 

 



 

 

 
 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”
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     ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อ    โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

วันก่อตั้ง   วันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2494 

เปิดเรียนครั้งแรก  วันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2494 

สังกัด    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

ท่ีตั้งโรงเรียน   เลขที่ 124  หมู่ที่ 5  ถนนผาปราบพาล  ตำบลนครหลวง 

    อำเภอนครหลวง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหสัไปรษณีย์ 13260 

    พิกัด X :  ละติจูด  14.475431856408025  

      Y:  ลองติจูด 100.62556564807892 

อาณาเขต 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับโรงเรียนเทศบาลวัดตะโหนด (ประชารกัษ์เวสสถิตวิทยา) 

 ทิศใต ้  ติดต่อกับวัดกลาง  และชุมชนบ้านโพธิซ้าย 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนคลองชลประทานสายนครหลวง – ท่าเรือ 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับโรงเรียนวัดตะโหนดและแม่น้ำป่าสัก 

เขตพ้ืนท่ีบริการ 74 หมู่บ้าน ใน ต.นครหลวง  ต.บางพระครู  ต.บางระกำ  ต.แม่ลา   ต.ท่าช้าง                
ต.สามไถ  ต.พระนอน  ต.บ้านชุ้ง  ต.ปากจั่น  ต.คลองสะแก  ต.บ่อโพง  และ               
ต.หนองปลงิ 

โทรศัพท์  035-259-200 

โทรสาร  035-259-200 

เว็บไซด ์  www.udomrat.net 

อีเมล์  udomratwitthaya@gmail.com 

ขนาดสถานศึกษา   มัธยมศึกษาขนาดกลาง 

จำนวนพ้ืนท่ี  29  ไร่ 

ระดับชั้นที่เปิดสอน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 – 6 

ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี  อาคารเรียน  2  หลัง 

  อาคารประกอบ  2  หลัง 

  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  32  ห้อง 

http://www.udomrat.net/
mailto:udomratwitthaya@gmail.com
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ตราสัญลักษณ์ 

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นหางนกยงู 

 

สีประจำโรงเรียน สีฟ้า  - เหลือง  

สีฟ้า หมายถึง ความสดใสและสูงสง่าดุจท้องฟ้า 

สีเหลือง หมายถึง สีของพระศาสดาซึ่งสูงส่งไม่มสีิ่งใดเทียบเท่า 

 

อักษรย่อ อ.ร. 
 

ปรัชญา  “วิชาดี  มีจรรยา  กีฬาเก่ง” 
 

คติธรรม “วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ” คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 
 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มุ่งพฒันาคุณภาพนักเรียนและเสริมสร้างศักยภาพครู  

ด้วยระบบการบรหิารจัดการแบบมสี่วนร่วม บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  พรอ้มก้าวสู่
มาตรฐานสากล 

 

 

พันธกิจ               

   1.  พัฒนาผู้เรียนสูม่าตรฐานสากล 

   2.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

   3.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม  

   4.  ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

   5.  ส่งเสริมการบรหิารและการจัดการแบบมสี่วนร่วม 
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   6.  ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 

เป้าประสงค ์             

   1.  นักเรียนมีคุณภาพด้านวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

 2.  นักเรียนมีคุณธรรม มีจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนด 

 3.  นักเรียนมีจิตสาธารณะและใส่ใจสิง่แวดล้อม 

 4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นเมืออาชีพ 

 5.  โรงเรียนมีระบบการบรหิารและการจัดการแบบมสี่วนร่วมของผูเ้กี่ยวข้อง 

 6.  นักเรียนมีทกัษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  :   ความประหยัด 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   :   สิ่งแวดล้อมดี 

 

แนวทางการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

1. โรงเรียนมโีครงการต่างๆ ที่รองรบัในแต่ละมาตรฐาน ซึง่สง่ผลใหผู้้เรียนได้รับการพฒันาในทุกๆ
ด้าน เช่น ด้านปัญญา ร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ และความประพฤติ 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพือ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จัดสอนเสริม ติวเข้มให้กับนกัเรียน ทั้งนี้เพื่อยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้สงูข้ึน 

กลยุทธ์การพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

กลยุทธ์ที่ 2 การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

กลยุทธ์ที่ 3 การพฒันาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 

               คุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ 4 การพฒันาศักยภาพคร ู

กลยุทธ์ที่ 5 การบรหิารงบประมาณและการจัดการอย่างมีสว่นร่วม  

กลยุทธ์ที่ 6 การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน 
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    สรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ได้รับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  เมือ่วันที่ 26  ถึง  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555  ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  สรุปผลได้ดังนี ้

ลำดับ
ท่ี 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
1 1 ผู้เรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
2 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ ดีมาก 
3 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 

4 8 
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต้น
สังกัด 

ดีมาก 

5 9 
ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

6 10 
ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

7 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพือ่สง่เสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 

8 12 
ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ทีส่อดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

9 3 ผู้เรียนมีความใฝรู่้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดี 
10 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ดี 
11 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดี 
12 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องปรับปรุง 

 
หมายเหตุ  ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรงุ  ทาง
โรงเรียนได้พฒันาการเรียนการสอนในทุกๆด้าน  จนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึนเกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนดไว้  อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้  จึงได้รับการรบัรองมาตรฐานการศึกษา จาก ส.ม.ศ.  ในปี
การศึกษาต่อมาเรียบร้อยแล้ว 
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     ข้อมูลด้านการบริหาร 

1. หัวหน้าสถานศึกษา  นายเจนวุฒิ บญุชูพงศ์ 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท  ศษ.ม. สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

                  ปริญญาตรี  ค.บ.   ภาษาอังกฤษ 

ดำรงตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”   

 

2.   รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงบประมาณ นางอัจฉราพร นาคดิลก 

     วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท  ค.ม.    สาขาการบรหิารการศึกษา 

                       ปริญญาตรี  กศ.บ.  สาขาภาษาไทย     

 

3.   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ   นางวันเพ็ญ  สขุจิตร ์

      วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  ค.บ.   สาขาสังคมศึกษา 

 

      4.  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล  นายธีรศานต์ โพธ์ิสามต้น  

      วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท  ค.ม.     สาขาการบรหิารการศึกษา 

                             ปรญิญาตรี  ศษ.บ.  สาขาการบริหารการศึกษา 
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ข้อมูลด้านบุคลากร 

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มบีคุลากร ทั้งสิ้น  44 คน ผู้บริหาร 2 คน 
ครูปฏิบัติการสอน 34 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างช่ัวคราว 5 คน 

ประเภทตำแหน่ง 
จำนวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 - 1 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 1 

ครู 10 25 35 

ครูมาช่วยราชการต่างโรงเรียน - - - 

ครูไปช่วยราชการต่างโรงเรียน - - - 

รวมข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา 11 26 37 

ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง) 1 - 1 

ลูกจ้างช่ัวคราว (ครูอัตราจ้าง) 2 - 2 

ลูกจ้างช่ัวคราว (นักการภารโรง) 1 - 1 

ลูกจ้างช่ัวคราว (พนักงานขับรถ) 1 - 1 

ลูกจ้างช่ัวคราว (แม่บ้าน) - 2 2 

ลูกจ้างช่ัวคราวเงินงบประมาณ (ครูขาดแคลนข้ันวิกฤต) - 1 1 

ลูกจ้างช่ัวคราวเงินงบประมาณ (ธุรการโรงเรียน) - 1 1 

รวมบุคลากรสนับสนุนการศึกษา 5 4 9 

รวมท้ังสิ้น 16 30 46 
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ข้อมูลด้านบุคลากร (เฉพาะข้าราชการ) 

กลุ่ม 

คร ู
วุฒิการศึกษา 

ปริญญา 
วิทยฐานะ 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม ตร
 ี

โท
 

เอ
ก 

รว
ม 

คร
ูผู้ช

่วย
 

ค.
ศ.

1 

ค.
ศ.

2 

ค.
ศ3

 

รว
ม 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

1 1 2 - 2 - 2 - - 1 1 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

1 3 4 4 - - 4 - 4 - - 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

2 3 5 5 - - 5 - 4 - 1 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

1 2 3 2 1 - 3 - 3 - - 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

3 5 8 5 2 1 8 3 1 4 - 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 

1 3 4 3 1 - 4 - 4 - - 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

- 6 6 4 2 - 6 1 2 2 1 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี

1 2 3 3 - - 3 - 3 - - 3 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

- 1 1 1 - - 1 1 - - - 1 

รวม 11 26 37 27 9 1 37 4 22 8 3 37 

 

 

 



9 

 

ข้อมูลด้านบุคลากร (ด้านการศึกษาและการรับราชการ) 

ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญา 
สาขาวิชา 

เริ่มรับ
ราชการ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
1 นายเจนวุฒิ บญุชูพงศ์ ผู้อำนวยการ  

ชำนาญการพิเศษ 
ศษ.ม. 

 
ค.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษ 

14/5/2539 

2 นางอัจฉราพร นาคดิลก รองผู้อำนวยการ 
ชำนาญการ 

ค.ม. 
กศ.บ. 

บรหิารการศึกษา 
ภาษาไทย 

1/7/2552 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1 นางสาวสรุีย์พร ศรพรหม ครู ค.บ. ภาษาไทย 1/7/2557 
2 นางสาวอำภา จักรวาลสดใส ครู ศษ.บ. ภาษาไทย 15/1/2559 
3 นางสาวลำเทียน สัทธศร ี ครูผู้ช่วย ค.บ. การสอนภาษาไทย 1/10/2561 
4 นายศักดา มีสุข ครูผู้ช่วย ค.บ. การสอนภาษาไทย 1/10/2561 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1 นางวันเพ็ญ สุขจิตร ์ ครูชำนาญการพเิศษ ค.บ. สังคมศึกษา 6/3/2532 
2 นายภัทรพงศ์ คมสัน ครู ค.บ. สังคมศึกษา 6/3/2532 
3 นางสาววิภาวรรณ บรรจงศิร ิ ครู ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ 24/07/2560 
4 นางสาววิจิตรา ทองด่านตก ครู ค.บ. สังคมศึกษา 1/11/2561 
5 นายสิทธิชัย แสงมาศ ครู ค.บ. สังคมศึกษา 1/11/2561 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
1 นายพูลศักดิ์ มิ่งฉาย ครู ค.บ. พลศึกษา 2/11/2558 
2 นางสาวจินตนา แจ่มใส ครู ค.บ. พลศึกษา 14/8/2558 
3 นางสาวฤทัย วังเวงจิตร ์ ครู ศษ.ม 

ค.บ. 
การบริหารหารศึกษา 
พลศึกษา 

26/8/2562 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
1 นายทวิช สุวพจน์ ครูชำนาญการ กศ.บ. เคมี-ชีววิทยา 4/11/2534 
2 ว่าที่ ร.ต.พรีวิชญ์ พาณิชย์วรกุล ครูชำนาญการ ศษ.ด. 

ศษ.ม. 
ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

การบริหารหารศึกษา 
การบริหารหารศึกษา 
วิชาชีพครู 
วิทยาศาสตร
การเกษตร 

26/05/2558 

3 นายลิขิต บุญครอบ ครูชำนาญการ วท.ม. 
 

ศษ.บ. 

อินเตอรเ์น็ตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1/8/2554 

4 นางสาวศิโรวรรณ ธัญญากรณ์ ครูชำนาญการ คอ.ม. 
กศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

20/03/2557 

5 นางสาวปาณิศา สัทธศร ี ครู วศ.บ. คอมพิวเตอร ์ 10/08/2559 
6 นางสาวพรหมภัสสร สมบูรณ์เมธาวี ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1/10/2563 
7 นางสาวพรรษชล ตันติมาลา ครูผู้ช่วย กศ.บ. ฟิสิกส ์ 08/02/2564 
8 นางสาววิไลลักษณ์ บรูณะ ครูผู้ช่วย วท.บ. เคม ี 28/04/2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
1 นายสุรสิทธ์ิ กองษา ครู ค.ม. 

วท.บ. 
คณิตศาสตร์ศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

25/2/2559 

2 นางสาวนันทวดี อุบลวัตร ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ 24/07/2560 
3 นางสาวบุณยนุช ทูรศิลป ์ ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ 01/10/2561 
4 นางสาวมนนภา เทพหินลัพ ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ 6/5/2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
1 นางสาววาสนา สิงห์เถ่ือน ครูชำนาญการพเิศษ ศศ.ม. 

ศษ.บ. 
การสอนภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 
ในฐานภาษาต่างประเทศ 

16/6/2552 

2 นางสาวชลดา ชีระศิลป ์ ครูชำนาญการ ศศ.บ. 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล 

20/5/2556 

3 นางสาวจารุณี ธรรมสาล ี ครูชำนาญการ ศษ  .ม. 
ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

25/5/2558 

4 นางสาววริยา อิ่มอุดม ครู ศษ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

24/07/2560 

5 นางสาวพัชรินทร์ ศรีพรรณารักษ์ ครู ศ.บ. ภาษาจีน 01/11/2561 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
1  นายธีรศานต์ โพธ์ิสามต้น ครูชำนาญการ ค.ม. 

ศษ.บ. 
การบริหารหารศึกษา 
ดนตรีไทย 

24/9/2547 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1 นางสาวสุณิสา สมศร ี ครู ศษ.บ. การแนะแนว 01/11/2561 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี 
1 นางปณิชา ธนมณีกานต์ ครู ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ 15/1/2559 
2 นางสาวณัฐปภัสร์ คำปาตัน ครู บธ.บ การบญัชี 01/11/2561 
3 นายอุทัย รุณใจ ครู คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 06/5/2562 
ลูกจ้างประจำ 
1 นายมนัส  สุดแสวง ช่างสี ข้ัน3 ป.7 - 16/5/2531 
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายไดส้ถานศึกษา 
1 นายทศพร  ผดุงทรง ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. 

ป.บัณฑิต 
นาฏศิลป์การละคร 
วิชาชีพครู 

- 

2 นายจรินทร์ ทองปลั่งวิจิตร นักการ ม.6 - - 
3 นายศักดิ์ชัย  เริ่มสุข พนักงานขับรถ - - - 
4 นางสาวพยนต์  บุญเลี้ยง แม่บ้าน - - - 
5 นางสาวมลิวัลย์  สินศิร ิ แม่บ้าน - - - 
6 Mr.William Abarzosa ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี - - 
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณเขต 
1 นางสาวศิริรัตน์  น้อยวงศ์ ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. 

ป.บัณฑิต 
ดนตรีไทย 
วิชาชีพครู 

- 

2 นางสาวพัชรินทร์  ม่วงศร ี เจ้าหน้าที่ธุรการ ศษ.บ. การจัดการทั่วไป - 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) 
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ข้อมูลด้านนักเรียน  

ระดับชั้น ห้องเรียน 
(ห้อง) 

นักเรียนชาย 
(คน) 

นักเรียนหญิง 
(คน) 

รวมนักเรียน 
(คน) 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 67 73 140 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 88 58 146 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 76 56 132 

รวมระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 12 231 187 418 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 29 56 85 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 23 37 60 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 30 23 53 

รวมระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 82 116 198 
รวมท้ังสิ้น 19 313 303 616 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)



 

 
 

ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

ของสถานศึกษา 
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วิสัยทัศน์         
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มุ่งพฒันาคุณภาพนักเรียนและเสริมสร้างศักยภาพครู  

ด้วยระบบการบรหิารจัดการแบบมสี่วนร่วม  บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมก้าวสู่
มาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ               
   1.  พัฒนาผู้เรียนสูม่าตรฐานสากล 
   2.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
   3.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม  
   4.  ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
   5.  ส่งเสริมการบรหิารและการจัดการแบบมสี่วนร่วม 
   6.  ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
เป้าประสงค ์             
   1.  นักเรียนมีคุณภาพด้านวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
 2.  นักเรียนมีคุณธรรม มีจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนด 
 3.  นักเรียนมีจิตสาธารณะและใส่ใจสิง่แวดล้อม 
 4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นเมืออาชีพ 
 5.  โรงเรียนมีระบบการบรหิารและการจัดการแบบมสี่วนร่วมของผูเ้กี่ยวข้อง 
 6.  นักเรียนมีทกัษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลยุทธ์โครงการ ปีงบประมาณ  2565 
กลยุทธ์ท่ี 1 การยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1. โครงการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนสู่ศตวรรษที่ 21 
 2. โครงการการวัดและประเมินผลผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 
 3. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 4. โครงการลูก อ.ร. ใส่ใจใฝ่เรียนรู ้
 5. โครงการพัฒนาทกัษะกระบวนการคิดและการทำงานอยา่งเป็นระบบ 
 6. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 7. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สูม่าตรฐานสากล 
กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ 
 2. โครงการโรงเรียนสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 3. โครงการระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพละสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ 
 1. โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ 
 2. โครงการรักษ์อ.ร. 
 3. โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพคร ู
 1. โครงการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัตงิานอย่างมีประสทิธิภาพและการเกิดประสิทธิผลของผูบ้รหิาร 
 2. โครงการเสริมสร้างขวัญกำลงัใจและการรกัษาวินัย 
 3. โครงการพัฒนาบุคลากรรอบด้าน 

4. โครงการจัดจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาและลดภาระค่าใช้จ่ายผูป้กครอง 
ในภาคเรียนที่ 2/2564 

5. โครงการจัดจ้างครผูู้สอนสาขาวิชาขาดแคลน 
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงบประมาณและการจัดการอยา่งมสี่วนร่วม 
 1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ผู้ปกครองและครู 
 4. โครงการกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
 5. โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 6. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ 
 7. โครงการงานยานพาหนะ 
 8. โครงการงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กลยุทธ์ท่ี 6 การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาํวัน 
 1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

**************************** 
  การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ ่ายในการจัดการศึกษาตั ้งแต่  
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 

ตอนที่  1  เงินที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรัฐบาลได้จัดสรร 5 รายการ 
 1. ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) (โรงเรียนนำไปจัดสรรตามแผนฯ) 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      3,500 บาท x 418 คน       =  1,463,000 บาท 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   3,800 บาท x 198 คน       =    752,400 บาท 
      รวม                       =  2,215,400 บาท 
 2. ค่าหนังสือเรียน (โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อ 1 ครั้งต่อปี) 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1              764 บาท x 140 คน        =   106,960 บาท 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2              877 บาท x 146 คน        =   128,042 บาท 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3              949 บาท x 132 คน        =   125,268 บาท 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4            1,318 บาท x  85 คน        =   112,030 บาท 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5            1,263 บาท x  60 คน        =    75,780  บาท 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6            1,109 บาท x  53 คน        =    58,777  บาท 
      รวม                       =    606,857 บาท 
 3. คา่อุปกรณก์ารเรยีน (โรงเรียนจ่ายเงินสดให้กบันักเรยีน และ/หรือผูป้กครอง มอบ 2 ภาคเรียนใน 1 ป)ี 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         420 บาท x 418 คน       =   175,560 บาท 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      460 บาท x 198 คน       =    91,080 บาท 
      รวม                       =   266,640 บาท 
 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน (โรงเรียนจ่ายเงินสดให้กับนกัเรียน และ/หรอืผูป้กครอง มอบ 1 ครั้งต่อปี) 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         450 บาท x 418 คน       =   188,100 บาท 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      500 บาท x 198 คน       =    99,000 บาท 
      รวม                       =   287,100 บาท 
 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูเ้รียน (โรงเรียนนำไปจัดสรรตามแผน) 
  มัธยมศึกษาตอนต้น                880 บาท x 418 คน       =   367,840 บาท 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย             950 บาท x 198 คน       =   188,100 บาท 
      รวม                       =   555,940 บาท 
  รวมเงินท่ีได้รับจากรัฐบาลท้ังสินจำนวน                   =  3,931,937 บาท 
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 ตอนท่ี 2 การจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประเภทรายการท่ีได้รับ 
จัดสรรจากรัฐบาล 

เงินท่ีได้รับ 
จัดสรร(บาท) 

กลุ่มโครงการ 
ใช้จำนวนเงิน

(บาท) 
กลุ่ม

ผู้รับผิดชอบ 
1.ค่าจัดการเรียน 
  การสอน 
 (เงินอุดหนุนรายหัว) 
 

2,215,400 

สำรองจ่าย 221,540 
กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 

652,340  
กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 
 

761,988  กลุ่มบรหิาร 
วิชาการ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 
 

313,268  กลุ่มบรหิาร 
ทั่วไป 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 

139,368  กลุ่มบรหิาร 
งานบุคคล 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
 

126,896  กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

2. ค่าหนังสือเรียน  
 

1,716,537 

โครงการสนองนโยบาย
รัฐบาล:โครงการการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ตามโครงการขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ 

606,857 
กลุ่มบรหิาร
วิชาการและ

กลุ่มบรหิารงบ 
3. ค่าอุปกรณ์การเรยีน  
 

266,640 
กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

4. ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  

287,100 
กลุ่มบรหิาร

ทั่วไป 
5. ค่ากิจกรรมพฒันา
คุณภาพผู้เรียน  

555,940 

กลุ่มบรหิาร
วิชาการ  

กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป และ ICT 

รวม 3,931,937  บาท 
   

 งานนโยบายและแผนปฏิบัตกิารประจำปี กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

 



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 



18 

 

โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ข้อ รายช่ือโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาผูเ้รียนสู่ศตวรรษที่ 21 ครูวันเพ็ญ 226,500 
 1.1 กจิกรรมกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ครูสุรียพ์ร 15,000 
 1.2 กจิกรรมกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์ ครูสุรสิทธ์ิ 15,000 
 1.3 กจิกรรมกลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูภัทรพงศ์ 20,000 
 1.4 กจิกรรมกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร ์ ครูทวิช 25,000 
 1.5 กจิกรรมกลุ่มสาระฯ พลศึกษา ครูพูลศักดิ ์ 39,000 
 1.6 กจิกรรมกลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา ครูธีรศานต์ 20,000 
 1.7 กจิกรรมกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ครูปณิชา 22,500 
 1.8 กจิกรรมกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ครูชลดา 20,000 
 1.9 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน (งานแนะแนว) ครูสุณิสา 15,000 
 1.10 กจิกรรมงานห้องสมุด ครูอำภา 35,000 
2 โครงการการวัดและประเมินผลผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ครูวริยา 328,488 
3 โครงการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ครูวาสนา 158,000 
4 โครงการลกู อ.ร. ใส่ใจใฝเ่รียนรู้ ครูสรียพ์ร - 
5 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการทำงานอย่างเป็น

ระบบ 
ครูพรหม
ภัสสร 

3,000 

6 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูชลดา 7,000 
7 โครงการสง่เสรมิใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ครูปาณิศา 15,000 
8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ครูพัชรินทร ์ - 
9 โครงการสง่เสรมิการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ครูวิภาวรรณ 14,000 

10 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูสู้่มาตรฐานสากล ครูศิโรวรรณ 10,000 
 

11 โครงการสนบัสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครูวันเพ็ญ 1,700,709 
 11.1 จัดซื้อหนังสือเรียน (จัดซื้อ 1 ครั้งต่อปี) วิชาการและ 

งบประมาณ 
601,529 

 11.2 มอบเงินอุปกรณ์การเรียน (มอบ 2 ภาคเรียนใน 1 ปี) งบประมาณ 264,120 
 11.3 มอบเงินเครื่องแบบนักเรียน (มอบ 1 ครั้งต่อป)ี ทั่วไป 284,400 
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ข้อ รายช่ือโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 11.4 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน วิชาการ, 

ทั่วไป และ 
ICT 

550,660 

รวมท้ังสิ้น 2,462,697 
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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงการ ☑ โครงการต่อเนื่อง ⬜ โครงการใหม่ 
แผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1  

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวันเพ็ญ  สขุจิตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

                        
1.หลักการและเหตุผล 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการใหเ้ดก็
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 วรรค 1
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นโรงเรียนนครหลวง  “อุดมรัชต์
วิทยา” มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะในการทำงานในอาชีพที่สุจริต มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ดนตรี กีฬา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่กล่าวข้างต้น 

โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนขึ ้นเพื ่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถคิดคำนวณได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด

ข้ันตอนการทำงาน และปัญหาได้ตามเกณฑ์ 
4. เพื่อให้นักเรียนมีผลงานหรือช้ินงานจากการทำงานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด

ข้ันตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 
5.   เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ 
6.   เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
7.   เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงข้ึน 
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3. เป้าหมาย 
1. นักเรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารได้ระดับดีเลิศข้ึนไป  
2. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรได้ระดับดีเลิศข้ึนไป 
3. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ระดับดีเลิศข้ึนไป 
4. นักเรียนร้อยละ 60 ได้ผลการเรียนระดับ 2.5 ข้ึนไป มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
กำหนด 
 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 
 
  

(Plan) 
- ศึกษานโยบายของโรงเร ียน เขตพื ้นที่
การศึกษาในส่วนที ่เก ี ่ยวข้อง กับโครงการ
งบประมาณ 
- จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อกลุ่มบรหิารและ 
งานนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

 
- 

 
ครูวันเพ็ญ 

และคณะทำงาน 

 
ตุลาคม 2564 
–กันยายน 
2565 

2 (Do) 
- ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงานให้หัวหน้างานดำเนินงาน
ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
- กิจกรรมกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
- กิจกรรมกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมกลุ ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ฯ 
- กิจกรรมกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมกลุ่มสาระฯ พลศึกษา 
- กิจกรรมกลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา 
- กิจกรรมกลุ ่มสาระฯ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
- กิจกรรมกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (งานแนะแนว) 
- กิจกรรมงานห้องสมุด 

 
- 
 
 

15,000 
15,000 
20,000 

 
25,000 
39,000 
20,000 
22,500 

 
20,000 
15,000 
35,000 

 
ครูวันเพ็ญ  
และคณะ 

 
ครูสุรียพ์ร 
ครูสุรสิทธ์ิ 

ครูภัทรพงศ์ 
 

ครูทวิช 
ครูพูลศักดิ ์
ครูธีรศานต์ 
ครูปณิชา 

 
ครูชลดา 
ครูสุณิสา 
ครูอำภา 

 
 
 

 
  

 
ตุลาคม 2564  
 

ตุลาคม 2564 
-กันยายน 
2565 
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ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

3 (Check) 
- ผู ้ร ับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกใน
การดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด 
- ประเมินโครงการ 

 
- 

 
ครูวันเพ็ญ และ
คณะทำงานกลุม่
บรหิารวิชาการ 

 
ตุลาคม 2564 
– กันยายน 
2565 

4 (Act) 
- ประชุมปรับปรุงโครงการ 
- รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 
- จัดทำรายงานโครงการนำเสนอกลุ่มบริหาร 

 
- 

 
ครูวันเพ็ญ และ
คณะทำงานกลุม่
บรหิารวิชาการ 

 
กันยายน 
2565 

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย 226,500 
 

 
5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน
(บาท) 

1 - กิจกรรมกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย -ปากกาไวท์บอร์ด pilot 
-ถ่าน v9  
-กาวแท่งใหญ่(ใช้กับปืนยิงกาว) 
-กรรไกรตราช้าง 7นิ้ว ด้ามยาง  
-Max HD-10D  
-แรกซีน 10 หลา   1.5 
-กระดาษชาร์ดสี  (ส2ีหน้า)  สีพาสเทล 
-ลำโพงเคลื่อนที่ 
-เครื่องปริ้นเตอร์  EPSON 360 
-กระดาษA4  70g idea work 

1,000 
640 
290 
580 
700 
450 
600 

5,000 
3,740 
2,000   

รวม 15,000 
5 - กิจกรรมกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

-กิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมพัฒนาผลการเรียนรู้ระดับชาติ 

1. กรรไกร 
2. กระดาษถ่าย A4 
3. กระดาษโปสเตอร์สี 
4. กระดาษวาดเขียน 
5. เทปเยื่อ 2 หน้า 
6. ปากกาไวท์บอร์ด ปากกลม 
7.  สีไม้  
8. 8. หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 

800  
8,700  

300  
400  
300  

2600  
400  

1,500  
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รวม 15,000 

3 - ก ิจกรรมกล ุ ่มสาระฯ ส ังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  
-กิจกรรมฝึกมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 

-ปากกาไวท์บอร์ด obok 10 ด้าม 
-กระดาษบรู๊ฟ  100 แผ่น 
-กาวแท่งใหญ่ (ใช้กับปืนยิงกาว) 1 โล 
-กรรไกรตราช้าง 9 นิ้ว ด้ามยาง 4 อัน 
-กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 5 ขวด 
-แรกซีน 10 หลา   1.5  10 ม้วน 
-กระดาษชาร์ดสี  (ส2ีหน้า)  สีพาสเทล 100 
แผ่น 
-เทปโฟมกาวสองหน้า 3 m ขนาด 5 m 
-สีไม้ 20 กล่อง 
-กระดาษกลอสซี่A4 230แกรม 100แผ่น  
-หมึกเติม เครื่องปริ้นท์ 
-เยื่อเทป 2 หน้า 20 ม้วน 
-กระดาษ a3 ร้อยปอนด์  5รีม 
-ใบมีดแบบกล่อง ตราช้าง รุ่น1845 
18 มม  2 กล่อง 
-กระดาษการ์ด A4 230 แกรม สีขาว 2 รีม 
-สาย HDMI V1.4 5 เมตร 1 เส้น 
-ซองกระดุมพลาสติก A4  2 โหล 
-ปากกาสีเมจิก 12 สี Master Art  20 ด้าม 
-ลังพลาสติก  5 ลัง 
-ลวดเย็บกระดาษ MAX 10-1M 2 กล่อง 

680 
400 
290 
400 
300 
450 
600 

 
1,250 
3,000 

500 
2,000 

600 
1,400 

70 
 

750 
 

520 
240 

1,400 
500 

  -คลิปดำ ตราช้าง ขนาด 50มม.  6 กล่อง 
-กระดาษ a4 ร้อยปอนด์  3  รีม 
- กระดาษ A4 80 แกรม  25 รีม  
- แฟ้มโชว์เอกสาร 444 A4   

430 
300 
750 

3,000 
2,000   

รวม 20,000 
4 - กิจกรรมกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

-กิจกรรมจัดซื ้อวัสดุ – อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  

-รถทดลองโซล่าเซลล์(2018012) 
-เตาแสงอาทิตย์(2015211) 
-เครื ่องชั ่งสปริง(6012151)13อันๆละ240
บาท 
-ชุดดาราศาสตร์(64141161)  2 ชุด 
-กรดอะซิตริค (3090010) 6 ขวด ๆ ละ 70 
บาท 
-กระดาษพีเอช(3010155) 1 กล่อง 

950 
2800 
3120 

 
6400 
420 

 
165 
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-กระดาษลิตมัสสีแดง(3010160) 100 แผ่น 
-กระดาษลิตมัสส ีน้ำเง ิน(3010165) 100
แผ่น 
-แอลกอฮอล์จุดไฟ3-8ลิตร(309411) 
-เมทิลออเรนจ์ (3094100) 4 ขวด ๆ ละ 50 
บาท 
-สารละลายแอมโมเนีย27% (3090085) 3 
ขวด 
-กระดาษ A4 ดับเบิ ้ล A 5 ร ีม ๆ ละ125 
บาท 
-แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงเรื ่องเกี่ยวกับพืช
(4OEPBd7SN) 
-แผ่นชาร์ตแสดงส่วนต่างๆที่สำคัญของพืช
(4OEPBd6SN) 
-ปากกาไวท์บอร์ด 2 โหลๆ ละ 204บาท 
-หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 20 ขวด 
-ป้ายไวนิล 5 ป้าย 

80 
 

80 
 

260 
200 

 
270 

 
625 

 
2800 

 
2800 

 
408 

1422 
1200   

รวม 25,000 
5 - กิจกรรมกลุ่มสาระฯ พลศึกษา - เสาอเนกประสงค์ FBT รุ่น 1000 

- แผ่นยางกระโดดทดสอบสมรรถภาพ 

36,000 

3,000 
  

รวม 39,000 
6 - กิจกรรมกลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา 

-กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ 
-กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทย 
-กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีสากล 
-กิจกรรมนาฏศิลป ์ร่วมกิจกรรมโรงเรยีน  

- ปากกาไวท์บอร์ดแดงและน้ำเงิน 12 แท่ง 
แท่งละ  23 บาท 
- กาวลาเท็กซ์ 3200 ออนซ์ 3 ขวด ขวด
ละ  60 บาท 
- กระดาษ DOUBLE A  A4 80 g 5 รีม   รี
มละ 128 บาท 
- กระดาษเทา-ขาว 450 g  24 แผ่น      
  แผ่นละ 15 บาท 
- จ้างเทียบเครื่องและซ่อมบำรุงครื่อง 
  ดนตรีดนตรีไทย 
- ไม้ตีขิมสาย 4 คู่ คู่ละ 135 บาท 
- ลิ้นแซ็กโซโฟน 1 กล่อง 
- ลิ้นคลาริเน็ต 1 กล่อง 
- ชุดไทย และเครื่องแต่งกาย 

280 
 

180 
 

640 
 

360 
 

5,000 
 

540 
1,500 
1,500 

10,000 
  

รวม 20,000 



25 

 

7 - กิจกรรมกลุ ่มสาระฯ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  

-ตู้คอนซูมเมอร์ 5 ตัว 
- กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ 5 ตัว 
- สายไฟฟ้า THW 1.5 mm๒ 2 ม้วน 
- ชุดหลอดไฟ LED สั้น 5 ชุด 
- ท่อร้อยสาย(ขาว) 10 เส้น 
- ท่ออ่อน (ขาว ) 1 ม้วน 
- กล่องต่อสาย 2 X4  10 อัน 
- บล็อกลอย 2x4 10  อัน 
- หน้ากากพลาสติก  2 ช่อง  10 อัน 
- ข้อต่อเข้ากล่อง PVC (ขาว)  50 อัน 
- ข้อต่อสามทางฝาเปิด (ขาว) 5 อัน 
- ข้องอ 90 องศา (ขาว) 10 อัน 
- ก้ามปู PVC  (ขาว)  50 อัน 

4,000 
2,750 
1,400 

575 
770 
300 
150 
75 

150 
300 
100 
100 
500  

งานเอกสารกลุ่มสาระ กระดาษA4 80g 4 รีม 600 
  

ได้แต้ม 0.05 A4 10ห่อ 200 
 

งานกิจกรรมการเรียน ค่าวัสดุฝึกปฎิบัติอาหาร 3,595 
 

 ค่าแก๊สหุงต้ม 1,000 
 

 ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้อื่นๆ 1,000 
 

 ค่าวัสดุฝึกปฎิบัติประเภทของใช้สิ้นเปลือง 1,500 
 

งานเอกสารกลุ่มสาระ ค่าหมึกพิมพ์ 4 สี 2ชุด  2,360 
 

 รวม 22,500 

9 กิจกรรมการให้คำปรึกษา 
3.1 การออกบริการแนะแนวการศึกษา
ต่อ 
     ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  

- ค่าน้ำมันออกแนะแนว 
- อุปกรณ์การเรียนของนักเรียน ป.6 
- กระดาษการ์ดสี 120 g = 4 ริม 
- ถ่านอัลคาไลน์ PANAZONIC = 2 แพ็ค 

2,000 
1,000 

480 
100  

การจัดวางตัวบุคคล 
4.1 ทุนการศึกษา 
4.2 กยศ. 
4.3 ปัจจัยพื้นฐาน 

- กระดาษ A4  80 g = 1 กล่อง 
- ป้ายพิธีรับทุนการศึกษา = 1  ผืน 
- หมึกเติมเครื่องปริ้นส์ EPSON  ( 4 สี) = 4 
ขวด  

625 
1,200 
1,192 

 
การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียน - กระดาษการ์ดขาว 210 g = 1 แพ็ค 

- ป้ายแสดงความยินดี  = 20  ผืน 
180 

5,000  
กิจกรรมห้องแนะแนว5 ส - แอมบ ิเพอร ์  สเปรย ์ปร ับอากาศ 300 

มล.  = 1 ขวด 
123 

   
15,000 
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ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน (บาท) 

10 - กิจกรรมงานห้องสมุด 1. หนังสือใหม่เข้าห้องสมุด 

2. วัสดุอ ุปกรณ์ สำหรับลงทะเบียน
หนังสือ 

3. การจัดกิจกรรมห้องสมุด  

 - อุปกรณ์ทำเกียรติบัตร 1000 บาท 

-วัสดุใช้ตกแต่งสถานที่ 1000 บาท 

- ของรางว ัล (แฟ ้ม สม ุด ปากกา) 
1000 บาท 

-อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมฐาน 1000 
บาท 

- จัดจ้างทำอาหารว่าง และน้ำ 1000 
บาท 

 
4. วัสดุสำหรับดำเนินกิจกรรมบริการ
ห้องสมุด  

25000 

3000 

 
5000 

 
 
 
 
 

 

 

 

2000 

รวม 35,000 

รวมท้ังสิ้น 226,500 

 
6. สถานท่ีดำเนินการ 
 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
           1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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8. งบประมาณ  งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ดำเนินการ 
    เงินอุดหนุน   226,500 บาท เงินอื่น ๆ ............................................................บาท 

⬜ งบประมาณบุคลากร.......….……….บาท ☑ แหล่งเงิน............................................... 

☑ งบดำเนินการ………226,500….….บาท ⬜ งบดำเนินการ………………..…………….บาท 

• ค่าตอบแทน/ใช้สอย…………..…..บาท • ค่าตอบแทน/ใช้สอย..…………….…….บาท 
• ค่าวัสดุ.................……...........…...บาท • ค่าวัสดุ........................………………….บาท 
• ค่าครุภัณฑ์..............……………….บาท 
• ค่าปรับซ่อมจ้างเหมา..……..…...บาท 

• ค่าครุภัณฑ์..................………………….บาท 
• ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….…………....บาท 

 

9. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัต 

1. นักเรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
อ่าน   การเขียน และการสื่อสารได้ 
 
2. นักเร ียนร ้อยละ 80 ผ ่านการประเมิน
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
 
3. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยี 
    สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ 
 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด  

- การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
แต่ละวิชา /กิจกรรมรักการอ่าน 
 
- การประเมินสมรรถนะ 
 
 
- การประเมินผลงานนักเรียนที ่เกิด
จากการใช้เทคโนโลยี 
 
- การประเมินผลการสอบวัดความรู้
ตามหลักสูตร 

- แบบรายงาน
กิจกรรม 
 
- แบบประเมิน
สมรรถนะ 
 

 

- แบบรายงานผล
การเรียน 

 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสูงข้ึน 
2.. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนใกล้เคียง 

 
บันทึกเสนอ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ........................................ 
        (นางวันเพ็ญ สุชจิตร์) 
            ตำแหน่ง  ครู 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ.................................. 
(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 
ประธานคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 
☑ อนุมัต ิ       ⬜ ไม่อนุมัติ 
 
ลงช่ือ.......................................... 
(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา ” 
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ชื่อโครงการ โครงการการวัดและประเมินผลผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

กิจกรรม การวัดและประเมินผลผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

ลักษณะโครงการ ☑ โครงการต่อเนื่อง ⬜ โครงการใหม่ 

แผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 

สนองการประก ันค ุณภาพ
ภายใน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1, 2 และ 3 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1, 2  และ 
3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววริยา อิ่มอุดม  

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

                 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดําเนินการใหเ้ดก็
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 10 วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นโรงเรียนนครหลวง  “อุดมรัชต์
วิทยา” มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีทักษะในการทำงานในอาชีพที ่ส ุจริต   มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  มีความรู้และทักษะตามหลกัสตูร  รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รวมทั้งมีสนุทรียภาพและลกัษณะ
นิสัยด้านดนตรี กีฬา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่กล่าวมาข้างต้น  

โรงเรียนจึงจัดทำโครงการ การวัดและประเมินผลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น   และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล  

 
2. วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อสร้างแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มีคุณภาพ ตรงตามตัวช้ีวัดทุกกลุ่มสาระ 
ทุกระดับช้ัน 
    2. เพื่อให้การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความถูกต้อง เป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัย
และทันต่อการใช้งาน 
    3. เพื่อแสดงสถิติผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ผู้บริหาร และครูผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านการ
เรียนการสอน  
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    4.เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบผลการเรียนและนำไปปรับปรุงตนเองต่อไป 
 
3. เป้าหมาย 
    1. แบบทดสอบและเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคุณภาพ ตรงตามตัวช้ีวัดทุกกลุ่มสาระ  
ทุกระดับช้ัน ร้อยละ 100 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
    2. การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความถูกต้อง เป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและทัน
ต่อการใช้งาน ร้อยละ 100 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
    3. ผู้บริหารและครูผู้สอนนำสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านการเรียนการ
สอน ร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
    4. นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบผลการเรียนและนำไปปรับปรุงตนเองต่อไป ร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ดี
เยี่ยม 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 
ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 (Plan) 
- ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนชี้แจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระงานให้หัวหน้างานดำเนินงาน
ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

 
- 

 
ครูวร ิยาและ
คณะ 

 
ตุลาคม 2564  

2 (Do) 
- กิจกรรมการให้บริการจัดทำเอกสารราชการ 
- กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ 
- กิจกรรมการวัดและประเมินผล 
- กิจกรรมการจัดทำ GPA 
- กิจกรรมแจกประกาศนียบัตร 

 
172,426 
40,000 
111,012 

 
5,050 

 
ครูวริยา  
และคณะ 
ครูวาสนา 
ครูทุกกลุ่ม
สาระฯ  

 
ตุลาคม 2564 
–กันยายน 
2565 

3 Check) 
- ผ ู ้ร ับผ ิดชอบโครงการฯ น ิ เทศต ิดตามการ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ
งานที่โครงการฯ กำหนด 
- ประเมินโครงการ 

 
- 

 
ครูวริยา และ
คณะ  

 
ตุลาคม 2564 
–กันยายน 
2565 

4 Act) 
- ประชุมปรับปรุงโครงการ 
- รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 
- จัดทำรายงานโครงการนำเสนอกลุ่มบริหาร 

 
- 

 
ครูวริยา และ
คณะ  

 
กันยายน 2565 

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย 328,488 
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ท่ี 

 
รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน
(บาท) 

1 ก ิจกรรมการให ้บร ิการจ ั ดทำ
เอกสารราชการ 

-กระดาษโรเนียว 

- กระดาษไข 

- หมึกกอบปี้ปริ้นท์ 

80,000 

40,000 

52,426 

2 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระ  

-การแสดงผลงานทางวิชาการ 40,000 

3 

 
 
 
 
  

กิจกรรมการวัดและประเมินผล -กระดาษหอมทำเกียรติบัตร 150 g 10 ห่อๆละ 
175 บาท 

-เป๊กดอกจันขนาด 2 นิ้ว 50 กล่องๆละ 20บาท 

-ลูกแม็กเบอร์ 3.5 กล่องละ 9 บาท 10  กล่อง 

-สมุด ปพ.5  จำนวน 600 เล่มๆ ละ  35  บาท  

-สมุด ปพ. 6  จำนวน  500 เล่มๆ ละ 30 บาท 

-หมึกพริ ้นท์  HP Laser05A  หลอดละ 3,500 
บาท จำนวน 3 หลอด 

-หมึกพริ้นท์  LaserJetP1006 35 A สีดำ  หลอด
ละ 2,550 บาท จำนวน 3  หลอด 

-หม ึกพร ิ ้นท์   HP Laser Jet 1020 หลอดละ 
1,300 บาท 2 หลอด 

-เทปกาว 2 หน้า Wintape  ½ นิ้ว 20 ม้วนๆละ 
15 บาท 

- แฟ้มโชว์เอกสาร ตราช้าง  เบอร์ 444 A 4  แฟ้ม
ละ 94 บาท จำนวน  10 แฟ้ม 

-กาวลาเท็กซ์ TOA ขนาด 16 ออนซ์  6 ขวดๆ 
ละ 35 บาท 

-เ ค ร ื ่ อ ง คอมพ ิ ว เ ตอ ร ์  HP all in one 22-
df1027d 

1,750 

 
1,000 

90 

21,000 

 
15,000 

 
10,500 

 
7,650 

 
2,600 

 
300 

 
940 

 
210 

 
    28,783 
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-กล้องถ่ายภาพ nikon 

-ปรับปรุงห้องวิชาการ และ E-CLASS ปรับซ่อม
แอร์ 

    11,189 

    10,000 
 

4 กิจกรรมการจัดทำ GPA เอกสาร - 

5 กิจกรรมแจกประกาศนียบัตร -กระดาษขาวทำปกหนา 120 g 4 ห่อๆละ 150 
บาท 

-ปพ.1 ม.ต้น 4 เล่มๆละ 150 

-ปพ.1 ม.ปลาย 4 เล่มๆละ 150 

-ปพ.2 ม.ต้น  25 เล่มๆละ 8  

-ปพ.2 ม. ปลาย 25 เล่มๆละ 8 บาท 

-ในประกาศ ม.ต้น 200 ใบ  ใบละ 3 

-ใบประกาศ ม.ปลาย 100 ใบ  ใบละ 3 

-กระดาษการ์ดหอมขาว 175 แกรม A4  4  ห่อ 

-ซองพลาสติกแบบสอด A4 จำนวน 250 ซองๆ 5 
บาท  

600 

 
600 

600 

200 

200 

600 

300 

700 

 
1,250 

รวมท้ังสิ้น 328,488 

 
6. สถานท่ีดำเนินการ 
 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
           1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
8. งบประมาณ งบประมาณท้ังหมดท่ีใช้ดำเนินการ 
เงินอุดหนุนรายหัว 328,488บาท เงินอื่น ๆ ........................................................... บาท 

⬜ งบประมาณบุคลากร.......….………. บาท ⬜ แหล่งเงิน..........................…………………. 

☑ งบดำเนินการ………328,488......…. บาท ⬜ งบดำเนินการ………………..…………….บาท 

• ค่าตอบแทน/ใช้สอย………..…..บาท • ค่าตอบแทน/ใช้สอย..………….…….บาท 
• ค่าวัสดุ.................……..........….บาท • ค่าวัสดุ........................……………….บาท 
• ค่าครุภัณฑ์..................…......….บาท • ค่าครุภัณฑ์..................……………….บาท 
• ค่าปรับซ่อมจ้างเหมา..………....บาท  • ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….………....บาท  
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9. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 

    1. สร้างแบบทดสอบและเครื ่องมือวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนทีม่ีคุณภาพ ตรงตามตัวช้ีวัด
ทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับช้ัน 
    2. การจัดทำข้อมูลเกี ่ยวกับงานทะเบียน
วัดผลมีความถูกต้อง เป็นระบบ ครอบคลุม มี
ความทันสมัยและทันต่อการใช้งาน 
    3. สถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้บริหาร 
และครูผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้าน
การเรียนการสอน  
    4. นักเรียนและผู ้ปกครองได้ทราบผลการ
เรียนและนำไปปรับปรุงตนเองต่อไป 

- ตรวจสอบ 
- การประเมิน 
 
- ตรวจสอบ 
- การประเมิน 
 
- ก า ร ท ด ส อ บ วั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ของแต่ละวิชา 
- สอบถาม  

- แบบประ เม ิ นค ุณภาพ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
- แบบรายงานปพ.5 
- แบบสรปุรายงาน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- แบบรายงานปพ.6 และ  
  ปพ.1 
 
- แบบประ เม ิ นความพึง
พอใจ 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1. ครูผู้สอนมีแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพ ตรงตามตัวชี้วัดทุกกลุ่ม
สาระ ทุกระดับช้ัน 
      2. งานทะเบียนวัดผลจัดทำข้อมูลที ่มีความถูกต้อง เป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและทันต่อ      
การใช้งาน 
      3. ผู้บริหาร และครูผู้สอนนำสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านการเรยีน   
การสอน 
      4. นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบผลการเรียนและนำไปปรับปรุงตนเองต่อไป 
 
บันทึกเสนอ 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ........................................ 
(นางสาววริยา อิ่มอุดม) 

ตำแหน่ง  คร ู
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงช่ือ.................................. 
(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 
ประธานคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

☑ อนมุัติ        ⬜ ไม่อนุมัต ิ
 

ลงช่ือ.......................................... 
(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา ” 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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กิจกรรม พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ลักษณะโครงการ ☑ โครงการต่อเนือ่ง ⬜ โครงการใหม ่
แผนงาน กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สนองการประกนัคุณภาพภายใน มาตรฐานโรงเรียนที่ 1 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววาสนา  สิงหเ์ถ่ือน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

             

1.  หลักการและเหตุผล   

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 55 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการให้เด็ก
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่ายและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธ์ิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน  

โรงเรียนนครหลวง “อุมดรัชต์วิทยา” มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานที่ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะในการทำงานในอาชีพ
ที่สุจริต  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร  รู้จักแสวงหาความรู ้ด ้วย
ตนเอง  รวมทั้งมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านดนตรีกีฬา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่กล่าวมาข้างต้น 
โรงเรียนจึงจัดทำโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนข้ึน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึนและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.  วัตถุประสงค์   

      1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ 
      2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกซึ่งทักษะความสามารถพิเศษและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
      3. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาและผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนทุกระดับช้ัน 
 

3.  เป้าหมาย  

      1. นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณได้รับการพัฒนาตามศักยภาพดีข้ึน 
อย่างน้อยร้อยละ 30 ของจำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทั้งหมด อยู่ในระดับดีเลิศข้ึนไป 
      2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกซึ่งทักษะความสามารถพิเศษและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการได้รับ
รางวัลร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่เข้าร่วม อยู่ในระดับดีเลิศข้ึนไป 
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      3. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาและผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนทุกระดับชั้น อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 อย่างขึ้นไปต่อคน อยู่ในระดับดี
เลิศข้ึนไป 
 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน  

ท่ี รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. วางแผนการทำกิจกรรม PLAN 
1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการวางแผนการ
ทำกิจกรรม เช่น วิเคราะห์นกัเรียนรายบุคคล
ด้านการอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง วิเคราะห์
ผลการเรียนและการทดสอบระดับชาติ 
   2. มอบหมายผู้รบัผิดชอบแต่ละกิจกรรมทีจ่ะ
ดำเนินการ ดังต่อไปนี ้
       2.1 กจิกรรมเสริมทักษะและ
ความสามารถพื้นฐานของนักเรียน 
       2.2 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมทกัษะ
ความสามารถพเิศษของนักเรียน 
      2.3 จัดอบรมและพฒันาครูเพื่อพฒันาการ
สอน 

- คณะกรรมการ
วิชาการ 

พฤศจิกายน 
2564 

2 ดำเนินการทำกิจกรรม DO 
1. กิจกรรมเสริมทักษะและความสามารถ
พ้ืนฐานของนักเรียน 
1.1 จัดกจิกรรมสอนเสริมนกัเรียน ม.1เพื่อเพิ่ม
ทักษะการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
1.2 กิจกรรมสอนเสรมิเพือ่เพิม่ทักษะการคิดเลข
ไม่คล่องของนักเรียนระดับช้ันม.2  

 
4,000 

คณะกรรมการ
วิชาการและ

ครูผูส้อน 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
2. กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะความสามารถ
พิเศษของนักเรียน 
 2.1. ส่งนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงาน
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
2.2 สง่นักเรียนเข้าร่วมประกวด/แข่งขันทักษะ
ต่างๆ ตามความสามารถและโอกาส 

94,000 คณะกรรมการ
วิชาการและผูท้ี่

เกี่ยวข้อง 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
3. จัดอบรมและพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 
    3.1 จัดอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อพฒันาการ
เรียนการสอนตามความจำเป็น 

60,000 คณะกรรมการ
วิชาการ 

ตลอดปี
การศึกษา 
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ท่ี รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
3 ตรวจสอบการทำกจิกรรม CHECK 

    ประเมินการจัดกิจกรรมแต่ละกจิกรรม 
- ครูผู้เกี่ยวข้องตาม

คำสั่ง 
เมษายน 
2565 

4 ปรับปรงุแก้ไขการทำกิจกรรม ACT 
    นำผลการประเมินของแต่ละกิจกรรมมา
ประชุมวางแผนแก้ไขในการจัดทำกจิกรรมครั้ง
ต่อไป 

- คณะกรรมการ
วิชาการและครู

ผู้เกี่ยวข้อง 

เมษายน 
2565 

 
5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม
ท่ี 

กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวม 

5.1 กิจกรรมเสริมทักษะและความสามารถ
พื้นฐานของนักเรียน 

- ชุดฝกึเด็กเข้าร่วมแข่งขัน 
- ชุดสโีปสเตอร์ อุปกรณ์ตัดกระดาษ  

2,000 
 
2,000 

รวม 4,000 
5.2 กิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพฒันา

ความสามารถพเิศษ  
1. สง่นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมกบั
หน่วยงานและองค์กรภายนอก 
2. สง่นักเรียนเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน
ทักษะต่างๆตามความสามารถพิเศษ 
  

1. ค่าพาหนะนำนกัเรียนไปแข่งขัน 
 2. เบี้ยเลี้ยงนักเรียนไปแข่งขันคนละ150 
บาทจำนวน200 
3.  เบี้ยเลี้ยงครสูำหรับการนำนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันคนละ 240บาท จำนวน50
คน 

20,000 
30,000 
 
9,600  

5.3 - ส่งนักเรยีนเข้าร่วมการแข่งขัน/วัด
ระดับความรูท้ักษะภาษาจีน  

4. วัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ในการฝกึเพื่อการ
แข่งขัน 
5. ค่าที่พักสำหรับนำนกัเรียนไปแข่งขัน 
1. เบี้ยเลี้ยงครูนกัเรียนในการเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันและวัดระดบัความรู ้
2. ค่าสมัครสอบการวัดระดับความรู้ทาง
ภาษาจีน 

10,000 
 
20,000 
2,400 
 

2,000  

รวม 94,000 
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กิจกรรม
ท่ี 

กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียด
งบประมาณ 

รวม 

5.4 จัดอบรมครเูพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
2. ดำเนินงาน เช่น เชิญวิทยากรภายนอก ค่าอาหารและ
เครื่องดืม่  เป็นต้น   
3. อบรมพฒันาสื่อฯลฯ   
4. สรุปรายงานผล 

 
 
1. ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2. ค่าอาหารและ
เครื่องดืม่   

 
 
10,000 
50,000 

รวม 60,000 
รวมท้ังสิ้น 158,000 

 

6. สถานท่ีดำเนินการ 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8.  งบประมาณ  งบประมาณทัง้หมดที่ใช้ในการดำเนินงาน 

    เงินอุดหนุน   158,000 บาท เงินอื่น ๆ ..............................................................บาท 
 งบประมาณบุคลากร.......………….……….บาท  แหลง่เงิน............................................... 
 งบดำเนินการ…………158,000……….….บาท  งบดำเนินการ………………..………………….บาท 

- ค่าตอบแทน/ใช้สอย……12,400…...บาท - ค่าตอบแทน/ใช้สอย..…………….…….บาท 
- ค่าวัสดุ.................145,600.........….บาท - ค่าวัสดุ........................………………….บาท 
- ค่าครุภัณฑ์..................………………….บาท 
- ค่าปรับซ่อมจ้างเหมา..………..…….....บาท 

- ค่าครุภัณฑ์..................………………….บาท 
- ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….…………....บาท 
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9. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้วัด
ประเมินผล 

1. เพือ่สง่เสรมิและพฒันานักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการ
อ่าน การเขียน และคิดคำนวณได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 

- การทดสอบ - แบบทดสอบ 

- แผนการสอน IEP 

- แบบบันทึกการ
สอนซ่อมเสรมิ 

2. เพือ่สง่เสรมิให้นักเรียนแสดงออกซึง่ทักษะความสามารถ
พิเศษและเข้าร่วมกจิกรรมทางวิชาการ 

- การส่งเข้า
ประกวดและ
แข่งขัน 

- รางวัลหรอืเกียรติ
บัตร 

ที่นักเรียนได้รับ 

3. เพือ่สง่เสรมิให้ครูพฒันาและผลิตสือ่ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตอ่การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนทุกระดับช้ัน  

- การนิเทศ -แบบประเมินการ
นิเทศสื่อ 

 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

      1. นกัเรียนที่มีความบกพรอ่งด้านการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณได้รับการพฒันาตามศักยภาพ 
      2. นกัเรียนได้แสดงออกซึง่ทักษะความสามารถพเิศษและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
      3. ครูพัฒนาและผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมตอ่การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนทุกระดับช้ัน 
 

บันทึกเสนอ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 
ลงช่ือ........................................ 
   (นางสาววาสนา สิงห์เถ่ือน) 
            ตำแหน่ง  คร ู
โรงเรียนนครหลวง“อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ลงช่ือ.................................... 

(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 
ประธานคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

🗆อนุมัติ🗆ไมอ่นุมัต ิ
ลงช่ือ.......................................... 

(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
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ชื่อโครงการ    ลูก อร. ใส่ใจใฝเ่รียนรู ้
กิจกรรม    ลูก อร. ใส่ใจใฝเ่รียนรู้   

ลักษณะโครงการ   ☑ โครงการต่อเนือ่ง    ⬜ โครงการใหม ่
แผนงาน    กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สนองการประกนัคุณภาพภายใน   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานที่ ๑ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐาน มาตรฐานที ่๑  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสรุีย์พร  ศรพรหม 
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
             

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐธรรมนูยแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการให้

เด็กทุกคนได้รบัการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรยีนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย และพะราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐ วรรค ๑ 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมสีิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีทีร่ัฐจะตอ้งจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย” ดงันั้น สถานศึกษาทุกแหง่ต้อง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพที่เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดใหห้น่วยงานต้นสงักัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มมีาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มุ่งเน้นในการเสริมสรา้งเด็กใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็น
การมุ่งพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านทกุสภาวะโอกาส โรงเรียนจงึได้จัดทำโครงการ ลกู อร. ใส่ใจใฝเ่รียนรู้ข้ึนเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
2.  วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟังและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และสามารถตั้งคำถามเพื่อค้นคว้า หาความรู้
เพิ่มเติม 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเรียนรู้ระหว่างกัน 
 4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟัง และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสือ่ต่างๆ รอบตัวได้ร้อยละ 80 อยู่ในระดับดเีลิศข้ึนไป 

3.2 นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูร้ะหว่างกันได้ร้อยละ 
80 อยู่ในระดับดีเลิศข้ึนไป 

3.3 นักเรียนเป็นผู้มีความใฝรู่้ใฝเ่รียน รกัการอ่าน มีทักษะในการฟัง อ่าน ดู พูด เขียน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กันและกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับดเีลิศข้ึนไป 
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4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน  

ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 
(plan) 
-ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ 
จัดทำกิจกรรมตามโครงการ 

- 
นางสาวสรุีย์พร   
ศรพรหม 

1 ตุลาคม 
2564 – 30 
กันยายน 
2565 

2 (Do) 
-มอบหมายภาระงานให้หัวหน้างานดำเนินงาน
ตามโครงการท่ีได้รับมอบหมาย 
-กิจกรรมรักการอ่าน 
๑. ครูที่ปรึกษาทุกคนประชาสมัพันธ์แนะนำ
รายละเอียดให้นกัเรียนทุกคนอ่านหนังสือทกุ
ประเภท หรอืฟังข่าว เหตุการณ์ และบันทึกลง
สมุดธนาคารความรู้ ระบุแหล่งที่มา และ
ประโยชน์ที่ไดร้ับตามรายการที่แจง้ในสมุด
ธนาคารความรู้ 
๒. ครูที่ปรึกษาสรุป สถิตบิันทึกการอ่านของ
นักเรียนและคิดเป็นร้อยละตามที่กำหนดส่งเป็น
หลักฐานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๓. โรงเรียนแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อตัดสินยอด
นักอ่านประจำห้องเรียนและประจำโรงเรียน
เสนอผู้บริหารและมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 
 
  

- 
นางสาวสรุีย์พร  
ศรพรหม และครู
ที่ปรกึษาทุกคน 

1 ตุลาคม 
2564 – 30 
กันยายน 
2565 

3 (Cheek) 
-ผูร้ับผิดชอบโครงการ ฯ นิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องใหเ้ป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการ ฯ กำหนด 
-ประเมินโครงการ ลูก อร. ใส่ใจใฝเ่รียนรู้ 

 
- 

 
นางสาวสรุีย์
พร ศรพรหม 

1 ตุลาคม 
2564 – 30 
กันยายน 
2565 

4 (Act) 
-ประชุมปรับโครงการลูก อร. ใส่ใจใฝเ่รียนรู้ 
-รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 
-จัดทำรายงานโครงการนำเสนอกลุ่มบรหิาร 

 
- 

 
นางสาวสรุีย์

พร ศรพรหม และ
ครูที่ปรึกษาทุกคน 

1 ตุลาคม 
2564 – 30 
กันยายน 
2565 

งบประมาณเงินอุดหนุนราบหัวแบบถัวจ่าย - -  
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5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ 
รวมเงิน
(บาท) 

1 รักการอ่านธนาคารความรู ้ -กระดาษพิมพเ์กียรตบิัตร - 
รวมท้ังสิ้น - 

 
6. สถานท่ีดำเนินการ 
 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 ห้องภาษากับภูมปิัญญาไทย 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
8.  งบประมาณ  
เงินอุดหนุนรายหัว - บาท เงินอื่น ๆ ............................................................ บาท 

⬜ งบประมาณบุคลากร..........……..บาท ⬜ แหล่งเงิน..........................……………….บาท 

⬜ งบดำเนินการ……………-.........….บาท ⬜ งบดำเนินการ………………..……………….บาท 
• ค่าตอบแทน/ใช้สอย..………....บาท • ค่าตอบแทน/ใช้สอย..…………….…….บาท 
• ค่าวัสดุ.......................…..…..….บาท • ค่าวัสดุ........................………………….บาท 
• ค่าครุภัณฑ์..................………….บาท • ค่าครุภัณฑ์..................………………….บาท 
• ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..………...บาท • ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….…………....บาท 

 
9. การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ี วิธีวัด เครื่องมือวัด 
๑. นักเรียนมีรักการอ่าน การเขียน การฟงั และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหลง่เรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ 
รอบตัว  

-การสำรวจ -แบบสำรวจข้อมลู 

๒. นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และสามารถ
ตั้งคำถาม เพื่อการค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเติม  

-การประเมิน 
-การสอบถาม 

-แบบประเมินผล 
-แบบสอบถาม 

๓. นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  

-การสำรวจ -แบบสำรวจข้อมลู 
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10.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟังและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
 2. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และสามารถตั้งคำถามเพื่อการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
 3. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
 4. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในกาเรียนรู้และการเสนอผลงาน 
 

บันทึกเสนอ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 
 
 
ลงช่ือ............................................... 
    (นางสาวสุรียพ์ร   ศรพรหม) 
            ตำแหน่ง  คร ู
โรงเรียนนครหลวง“อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
ลงช่ือ.................................... 

(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 
     ประธานคณะกรรมการ 
     สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

☑ อนุมัต ิ       ⬜ ไมอ่นุมัต ิ
 
 

ลงช่ือ.......................................... 
(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนนครหลวง“อุดมรัชต์วิทยา ” 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะการคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ 
กิจกรรม พัฒนาทักษะการคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ 
ลักษณะโครงการ ☑ โครงการต่อเนื่อง ⬜ โครงการใหม่ 
แผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรหมภัสสร สมบูรณ์เมธาวี 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

             

1.หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดําเนินงานให้เดก็

ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 10วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน 

ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดอย่างเป็นระบบ  นำไปสู ่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศ  เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสงัคมได้อย่างเหมาะสม  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทำ
ได้โดยการดำเนินการจัดการเรียนรู้จะช่วยให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย 
โรงเรียนนครหลวง “อุมดรัชต์วิทยา” จึงได้จัดให้มีโครงการนี้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด

ของตนเองได้ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองได้ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 

3. เป้าหมาย 
1. นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม 

ความคิดของตนเองร้อยละ 80 ได้ระดับดีเลิศข้ึนไป 
2. นักเรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองร้อยละ 80 ได้ระดับ 

ดีเลิศข้ึนไป 
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3. นักเรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบร้อยละ  
80 ได้ระดับดีเลิศข้ึนไป 

4. นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจร้อยละ 80 ได้ระดับดีเลิศ 
ข้ึนไป 
 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 (Plan) 
- ประชุมวางแผนทำกิจกรรมการเรยีนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการทำงานอย่าง
เป็นระบบ ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ 

 
-  

 
ครูพรหมภัสสร 
และคณะครูที่

ปรึกษา 

 
ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

2 (Do)  
- จัดทำเอกสาร การทำโครงงาน/ประเมิน
โครงงาน 

 
-  

 
ครูพรหมภัสสร 
และคณะครูที่

ปรึกษา 

 
ต ุลาคม 2564– 
กันยายน 2565 

3 (Check)  
- ประเมินทักษะการคิดและการทำงานอย่าง
เป็นระบบของนักเรียน 

 
- 

 
ครูพรหมภัสสร  

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

4 (Act)  
- ประชุมปรับปรงุโครงการพฒันาทักษะการคิด
และการทำงานอย่างเป็นระบบ 
- รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 
 - จัดทำรายงานโครงการนำเสนอกลุ่มบริหาร 

 
- 

 
ครูพรหมภัสสร  

 
กันยายน 2565 

       งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย 3,000   

 

5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน
(บาท) 

1 กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
และการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

- กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g 
AA 8 รีม รีมละ 125 บาท  

1,000  

2 การทำโครงงาน/ประเมินโครงงาน - กระดาษการ์ดสี 180g สีต่าง ๆ  
3 รีม รีมละ 120 บาท 
  

360 
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ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน
(บาท) 

3 การประเมินทักษะการคิดและการทำงานอย่างเป็น
ระบบ 

- ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 
- หมึกเติมเครื ่องปริ ้น Epson 4 
ขวด ๆ ละ 150 บาท 

440 
600 

4 ประเมินผล/สรุปผล - กระดาษปริ้นรูป Ezzy Jet 180g 
1 แพ็ค แพ็คละ 310 บาท  
- กระดาษพิมพ์เกียรติบัตรขอบ
ทอง A4 รีมละ 290 บาท 

310 
 
290 

รวมท้ังสิ้น 3,000 

6. สถานท่ีดำเนินงาน   
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
           1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณ งบประมาณท้ังหมดท่ีใช้ดำเนินการ 
เงินอุดหนุนรายหัว 3,000 บาท เงินอื่น ๆ ............................................................ บาท 

⬜ งบประมาณบุคลากร.......……..บาท ⬜ แหล่งเงิน..........................……………….บาท 

☑ งบดำเนินการ……………3,000..….บาท ⬜ งบดำเนินการ………………..……………….บาท 
• ค่าตอบแทน/ใช้สอย..…………....บาท • ค่าตอบแทน/ใช้สอย..…………….…….บาท 
• ค่าวัสดุ............…..…. 3,000.….บาท • ค่าวัสดุ........................………………….บาท 
• ค่าครุภัณฑ์..................………….บาท • ค่าครุภัณฑ์..................………………….บาท 
• ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..………...บาท • ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….…………....บาท 

9. การประเมินผล   

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 
1.ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื ่องที ่อ่าน ฟัง และดู 
สามารถนำความรู้เดิมมาสรุปเป็นความรู้ใหม่ตามความคิด
เห็นของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

2.ผู้เรียนสามารถนำเสนอรูปแบบวิธีคิดและ วิธีแก้ปัญหา
อย่างชัดเจน ใช้สื่อเทคโนโลยีหลายรูปแบบเป็นแบบอย่างที่
ดีให้คำแนะนำและช้ีแนะแก่ผู้อื่นได้ 

- การสังเกต 
- การประเมิน

พฤติกรรม 
- การประเมินผล

งาน/ช้ินงาน 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน

พฤติกรรม 
- แบบประเมินผล

งาน/ช้ินงาน 
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ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 
3.ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย โดยการรวบรวมข้อมูล 
จัดระบบข้อมูล วิเคราะห์เลือกแนวทางการตัดสินแก้ปัญหา
โดยใช้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือมาสนับสนุนโต้แย้งได้หลายวิธีและ
สมเหตุผล 

- การประเมิน
พฤติกรรม 

- การประเมิน
ความสามารถด้าน 

การคิด 

- แบบประเมิน
พฤติกรรม 

- แบบประเมิน
ความสามารถด้าน

การคิด 
4.ผู ้เรียนมีความคิดริเริ ่ม สามารถแตกความรู ้เดิมไปสู่
ความคิดใหม่ สร้างสรรค์ผลงานที่คิดข้ึนได้อย่างชัดเจนและ
นำเสนอผลงานทั้งในและนอกสถานศึกษาได้ 

- การประเมิน
ความสามารถด้าน

การคิด 

- แบบประเมิน
ความสามารถด้าน

การคิด 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
ได ้  สามารถนำเสนอว ิธ ีค ิด ว ิ ธ ีแก ้ป ัญหาด ้วยภาษาหร ือว ิ ธ ีการของตนเองได ้สามารถกำหนด
เป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

 
บันทึกเสนอ 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ.............................................. 
(นางสาวพรหมภัสสร สมบูรณ์เมธาวี) 

ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ.................................. 
(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 
ประธานคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

☑ อนุมัต ิ       ⬜ ไมอ่นุมัต ิ
 

ลงช่ือ.......................................... 
(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา ” 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กิจกรรม โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ ☑โครงการต่อเนื่อง ⬜ โครงการใหม ่
แผนงาน กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สนองการประกนัคุณภาพ มาตรฐาน 2 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชลดา  ชีระศิลป ์
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

             

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดําเนินการใหเ้ดก็

ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 10 วรรค 1
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในปีที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นตามลำดับและ
โรงเรียนได้รับการรับรองจากองค์การมหาชนประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
รอบที่สามและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนครูและนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดซึ่งเป็นภาระหน้าที่หลักที่โรงเรียนต้อง
ดำเนินการนิเทศตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามหลักประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัด
การศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4 
โรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการนี้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ   
 
2.  วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดทำกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. เพื่อจัดทำและดำเนินการตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง่พฒันาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการเพือ่พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4. เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. เพื่อนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
6. เพื่อจัดทำการรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในทั้ง 3 มาตรฐาน 
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3.  เป้าหมาย 
1. คณะผู้บริหารและครูทุกคน เข้าร่วมประชุมสรุปประกันคุณภาพของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
2. ร้อยละ 70  ได้ระดับดีข้ึนไป มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
3. ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4. โรงเรียนมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 
5. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกภาค

เรียน 
6. เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาได้จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในทั้ง 3 มาตรฐาน 

ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี รายละเอียดการดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1. (Plan) 

-ประชุมการจัดทำงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประจำปี 2564  

 
- 

 
นางสาวชลดา  

ชีระศิลป ์
และคณะ 

 
ตุลาคม 
2564 - 
กันยายน 
2565 

 
2.  

(Do) 
แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ เพื่อวาง
แผนการดำเนินงานตามโครงการ 
ดำเนินการตามแผนงานโครงการ/กจิกรรม 
1.กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  

 
7,000 

 
 
 
 

นางสาวชลดา  
ชีระศิลป ์

คณะกรรมการ  

 
ตุลาคม 
2564 
กันยายน 
2565 

 3.จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ 
4. ดำเนินงานตามแผนพฒันา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5.จัดให้มกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

 แผนงาน 
กลุ่มวิชาการ 

คณะกรรมการ 
 

 

 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดทำรายงานประจำปทีี่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 
8.จัดให้มกีารพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  

 
นางสาวชลดา ชีระ

ศิลป ์
และคณะ 

ตุลาคม 
2564 
กันยายน 
2565 
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ท่ี รายละเอียดการดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
3 (Check) 

นิเทศการดำเนินงานโครงการ 
สรปุและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

 
นางสาวชลดา ชีระ

ศิลป ์
และ 

คณะกรรมการ 

ตุลาคม 
2564 
กันยายน 
2565 

4 (Act) 
-ประชุมปรับปรงุโครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
-รายงานผลการดำเนินโครงการ 
-จัดทำรายงานโครงการเสนอหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
นางสาวชลดา ชีระ

ศิลป ์
และ 

คณะกรรมการ  

กันยายน 
2565 

 
 
5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน 
1 

 
1.กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2.จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3.จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ 
4. ดำเนินงานตามแผนพฒันา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5.จัดให้มกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดทำรายงานประจำปทีี่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 
8.จัดให้มกีารพฒันาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

1.กรอบรปู  A 4 กรอบทอง อันละ 89 
จำนวน 10 อัน 
2. แฟ้มโชว์เอกสาร 444A4 ตราช้าง 
จำนวน 6 แฟ้ม สีสม้ แฟม้ละ 100 บาท 
3.หัวตลับหมึกสีดำ  canon รุ่น 811  
จำนวน 2 ชุด  ชุดละ 800 บาท 
4.หัวตลับหมึกส ี canon รุ่น 810 
จำนวน 2 ชุด  ชุดละ 800 บาท 
5.ขาต้ังแฟ้มอะครลิิค อันละ 35 จำนวน 
15 อัน 
6.กระดาษดับเบิล้ A จำนวน 10 ห่อ  
ห่อละ 125 บาท 
7.กระดาษการ์ดสี ฟ้า/เหลอืง 
A4 180 G จำนวน 2 รีม 150 บาท 
8.เทปเยื่อ 2 หน้า 20 หลา  
จำนวน 7ม้วน ม้วนละ 25 บาท 
9.เข็มหมุด 6 กลอ่ง กล่องละ 10 บาท 
จำนวน 10 กล่อง 

890 
 

600 
 

1,600 
 

1,600 
 

525 
 

1,250 
 

300 
 

175 
 

60 
 

 
6.  สถานท่ีดำเนินการ 
 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
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7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
8.  งบประมาณ  งบประมาณทัง้หมดที่ใช้ในการดำเนินงาน 
เงินอุดหนุน 7,000 บาท เงินอื่น ๆ ..........................................................บาท 

⬜งบประมาณบุคลากร.......…………….บาท ⬜แหลง่เงิน..........................…….……….บาท 

☑งบดำเนินการ……………….…….…….บาท ⬜งบดำเนินการ………………..…………….บาท 
• ค่าตอบแทน/ใช้สอย..…7,000..บาท • ค่าตอบแทน/ใช้สอย..………..…….บาท 
• ค่าวัสดุ...........................……….บาท • ค่าวัสดุ........................…………….บาท 
• ค่าครุภัณฑ์..................………….บาท • ค่าครุภัณฑ์...............……………….บาท 
• ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..…….....บาท • ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….……....บาท 

 
9.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดผล
ประเมิน 

1. มีการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาพร้อมทั้งตัวบง่ช้ีให้ครบถ้วน
สมบรูณ์ 

- กำหนดรายละเอียดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดจาก
การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัว
บ่งช้ี 
- ทุกมาตรฐานและตัวบง่ช้ีมีการ
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเรจ็ 
  

- รายละเอียด
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

2. มีการจัดทำและดำเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

- ศึกษารายละเอียดของแผนพฒันา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- ศึกษาผลการดำเนินงาน 

- รายละเอียดของ
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
- แบบประเมินและ
รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน  

3. มีการจัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

- การตรวจเอกสารและระบบข้อมลู
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บรหิารจัดการเพื่อพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 
 
  

- ข้อมูลสารสนเทศทุก
กลุ่มงาน, 
ทุกกลุม่สาระ 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดผล
ประเมิน 

4. มีการติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาทุกภาคเรียน 

- การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ 

- แบบประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาทั้ง4
มาตรฐาน 

5. มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

- ศึกษารายละเอียดข้อมลู
สารสนเทศ 3 ปีย้อนหลงัเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- แบบกรอกข้อมูลของ
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 

6. เมือ่สิ้นสุดปกีารศึกษาได้จัดทำรายงาน
ประจำปีทีเ่ป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในทั้ง4มาตรฐานต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  

- การรายงานประจำปีของ
สถานศึกษา  

- แบบประเมินคุณภาพ
การศึกษาประจำป ี 

7. ร้อยละ 90 ของผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ  

- การประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ครูและบุคลากรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างมรีะบบและมีการวางแผนงานที่ดรีวมทั้งมีความมั่นใจในการเตรียมความพรอ้มรับการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
บันทึกเสนอ 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ....................................... 

(นางสาวชลดา ชีระศิลป์) 
      ตำแหน่ง  คร ู
โรงเรียนนครหลวง“อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ลงช่ือ.................................... 

(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 
ประธานคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

🗆อนุมัติ🗆ไมอ่นุมัต ิ
ลงช่ือ.......................................... 

(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
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ชื่อโครงการ    โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนสถานศึกษาให้เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ 
กิจกรรม    ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  ☑ โครงการต่อเนือ่ง ⬜ โครงการใหม ่
แผนงาน    กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สนองการประกนัคุณภาพภายใน  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 
    มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที ่2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปาณิศา สัทธศร ี
ระยะเวลาดาํเนินการ   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
             

1.หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า”รัฐต้องดำเนินการให้เด็ก

ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่กอ่นวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม มาตรา 10 วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสทิธิและโอกาสเสมอกันในการรบัการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีทีร่ัฐจะตอ้งจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย”  

ดังนั้นสถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติแหง่ชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มรีะบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอันนำไปสู่การกำหนดให้มมีาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน  

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มุ่งเน้นใหผู้้เรียนใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตาม
อัธยาศัยรวมทั้งสามารถนำความรูท้ี่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้แหลง่เรียนรู้ภายนอก
ก็มีความจำเป็นสำหรบันักเรียนเพราะการเรียนไม่ได้อยู่ในหอ้งเรียนเสมอไปดงันั้นการสง่เสรมิและสนับสนุนให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษารวมถึงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรทีเ่กี่ยวข้องกเ็ป็นการบูรณาการใหผู้้เรียนทุกคนได้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และดำเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข โรงเรียนจงึได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนข้ึนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มมีาตรฐานเป็นที่
ยอมรบั 
 
2. วัตถุประสงค ์

1.เพื่อสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรูท้ั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบคุลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2.เพื่อใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
3. เป้าหมาย 

1.นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและศึกษาหาความรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ได้ระดบัดีเลิศข้ึนไป 

2. นักเรียนมผีลการประเมินสมรรถนะผ่านตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ได้ระดบัดีเลิศข้ึนไป 
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4. ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ท่ี รายละเอียดการดาํเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 (Plan) 
- ประชุมวางแผนทํากจิกรรมสง่เสรมิสนบัสนุน 
สถานศึกษาให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้ 

- ครูปาณิศา 
และคณะ 

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565 

2 (Do) 
-จัดทําแหลง่เรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าให้กบั
นักเรียน 
- สนับสนุนและพัฒนาแหลง่เรียนรูท้ี่มีอยู่แล้วให้
ใช้งานได้เต็มศักยภาพ 
- จัดให้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านกจิกรรม
ในแต่ละกลุม่สาระ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา 
-จัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากบุคลากร
ภายนอกและภูมิปญัญา  

15,000 ครูปาณิศา 
และคณะ 

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565 

3 (Check) 
- ประเมินส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหเ้ป็น 
สังคมแห่งการเรียนรู ้
- ผู้รบัผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการ 
ดําเนินงาน และคอยอํานวยความสะดวก 
ในการดําเนินกจิกรรมของผูเ้กี่ยวข้องให้เป็นไป 
ตามภาระงานที่โครงการฯ กําหนด 
 
  

- ครูปาณิศา 
และคณะ 

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565 

4 (Act) 
- ประชุมปรบัปรุงโครงการกจิกรรมสง่เสริม 
สนับสนุนสถานศึกษาใหเ้ป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้
- รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ 
- จัดทํารายงานโครงการนําเสนอกลุ่มบริหาร  

- ครูปาณิศา 
และคณะ 

กันยายน 2565 

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย 15,000   
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ 
รวมเงิน 
(บาท) 

1 กิจกรรมจัดทําแหลง่เรียนรู้ เพือ่เป็นแหล่ง ค้นคว้า
ให้กับนักเรียน 

- ไวนิลสติ๊กเกอร์บอร์ด 10 
ป้าย ป้ายละ 600 บาท 
- เทปกาว 2 หน้าหนา 3 ม้วน 
ม้วนละ 120 บาท 
- มีดคัตเตอรM์ax L12 ด้าม
ใหญ่ 2 อัน 
- ลูกแมก็เบอร์ 3.5 10 กล่อง 

6,000 
360 
190 
100 

2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านกจิกรรมในแต่
ละกลุ่มสาระ รวมถงึการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

- กระดาษ A4  2 รีม รมีละ 
125 บาท 
- แผ่นใสเคลือบ 2 รมี รีมละ 
380 บาท 
- กระดาษปกขาวหนา 210 แก
รม 3 รมี รีมละ 110 บาท 
- กระดาษปรู๊ฟ 20 แผ่น แผ่น
ละ 10 บาท 
- เทปกาว 2 หน้า 10 ม้วน 
- ค่าวัสดสุิ้นเปลอืง 
 
  

250 
760 
330 

 
200 
200 

2,610 

3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากบุคลากร 
ภายนอกและภูมิปญัญา 

- ค่าพาหนะ  
- ค่าของที่ระลึกวิทยากร 

3,500 
500 

รวมท้ังสิ้น 15,000 
 
6. สถานท่ีดาํเนินงาน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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8. งบประมาณ งบประมาณท้ังหมดท่ีใช้ดำเนินการ 
            เงินอุดหนุน 15,000 บาท เงินอื่น ๆ ......................................................... บาท 

⬜ งบประมาณบุคลากร.......………….บาท ⬜ แหล่งเงิน..........................…………….บาท 

☑ งบดำเนินการ……………….…….…….บาท ⬜ งบดำเนินการ………………..…………….บาท 
• ค่าตอบแทน/ใช้สอย..……………....บาท • ค่าตอบแทน/ใช้สอย..…………….….บาท 
• ค่าวัสดุ............………..11,500…….บาท • ค่าวัสดุ........................………..…….บาท 
• ค่าครุภัณฑ์..................…………….บาท • ค่าครุภัณฑ์..................………….….บาท 
• ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..3,500....บาท • ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….………....บาท 

 
9. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 
1.มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามอัธยาศัย 

- แบบรายงาน
การดําเนิน 
กิจกรรม 

- สรปุผลการ
ดําเนิน 
กิจกรรม 

2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง 

- สังเกตและ
สอบถาม 

- แบบประเมิน
ความพึง 
พอใจ 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรูท้ั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพฒันาการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามอัธยาศัย 

2. นักเรียนมีแหลง่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างเพียงพอ หลากหลาย และทั่วถึง 
3. นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และจัดการความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

บันทึกเสนอ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ.....................................        
(นางสาวปาณิศา สัทธศร)ี 

ตำแหน่ง  คร ู
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ.................................. 
(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 
ประธานคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

☑ อนมุัติ        ⬜ ไม่อนุมัต ิ
 
ลงช่ือ.......................................... 

(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา ” 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะโครงการ ☑ โครงการต่อเนือ่ง ⬜ โครงการใหม ่

แผนงาน กลุ่มบรหิารวิชาการ 

สนองการประกนัคุณภาพภายใน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที ่1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัชรินทร์  ศรพีรรณารักษ์ 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

             

1.หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการใหเ้ด็ก

ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรยีนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม มาตรา 10 วรรค 1บัญญัติ
ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมสีิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบ
สองปีทีร่ัฐจะตอ้งจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย” ดังนั้น สถานศึกษาทุกแหง่ต้องจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตาม พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดใหห้น่วยงานต้นสงักัดและสถานศึกษาจัดให้มรีะบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดใหม้ีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึนโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์
วิทยา” มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม มี
จิตสำนึกในการอนรุักษ์สิง่แวดล้อม มีทกัษะในการทำงานในอาชีพที่สุจริต มีความสามารถในการคิด วิเคราะห ์
มีความรู้และทักษะตามหลกัสูตร รู้จกัแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทัง้มสีุนทรียภาพและลักษณะนสิัยด้าน
ดนตรี กีฬา เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามที่กล่าวข้างต้น 

ดังนั้นโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  จึงไดจ้ัดทำโครงการพฒันาการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
เป็นสำคัญข้ึน  เพือ่สง่เสรมิสนบัสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เพิม่ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ พัฒนาระบบบรหิารจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสทิธิภาพ     
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทัง้ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมลูในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพือ่พัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

3. เพื่อให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทาง
สติปัญญา 
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4. เพื่อให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมปิัญญาของท้องถ่ินมาบรูณา
การในการจัดการเรียนรู ้

5. เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
6. ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แกผู่้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ

เสมอภาค 
7. เพื่อให้ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรบัการ

สอน 
8. เพื่อให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
9. เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเตม็เวลาเตม็ความสามารถ 

 
3. เป้าหมาย 
    1. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา สามารถแสดงการ
เช่ือมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน และมาตรฐานการเรียนรูข้องหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างชัดเจนรอ้ยละ 80 ไดร้ะดับดเีลิศข้ึนไป 
     2. ครูทกุคนมีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกบัทุกมาตรฐานและตัวช้ีวัด ตามกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดเกบ็เครื่องมืออย่างเป็นระบบร้อย
ละ 80 ได้ระดบัดีเลิศข้ึนไป 
     3. ครูทกุคนทีการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้และมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน ทำวิจัยในช้ันเรียน
อย่างน้อยปลีะ 1 เรื่อง ร้อยละ 80 ได้ระดบัดีเลิศข้ึนไป 
 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 (Plan) 
- ประชุมวางแผนทำโครงการพฒันาการเรียนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

 
-  

 
ครูพัชรินทร์  
และคณะ 

 
ตุลาคม 2564 
–  มิถุนายน 
2565 

2 (Do)  
- จัดทำเอกสาร การทำโครงงาน/ประเมินโครงงาน 
- จัดทำสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยนำข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
- จัดเกบ็สือ่นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน   

 
- 
   

 
ครูพัชรินทร ์
และคณะ 

 
ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

3 (Check)  
- ประเมินพฒันาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

 
- 

 
ครูพัชรินทร ์
และคณะ 

 
มีนาคม 2564 – 
กันยายน 2565 
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ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

4 (Act)  
- ประชุมปรบัปรุงโครงการพฒันาการเรียนการสอน
ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
- รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 
- จัดทำรายงานโครงการนำเสนอกลุ่มบริหาร 

 
- 

 
ครูพัชรินทร ์
และคณะ 

 
กันยายน 2565 

       งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย -   

 
 
5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน(บาท) 
1 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้ - - 
2 ผลิตสื่อการเรียนการสอน - - 
3 นิเทศการศึกษา - - 
4 วิจัยในช้ันเรียน - - 
5 วิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล - - 

รวมท้ังสิ้น - 
 
6. สถานท่ีดำเนินงาน   

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
           1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
8. งบประมาณ งบประมาณท้ังหมดท่ีใช้ดำเนินการ 
เงินอุดหนุน 0 บาท เงินอื่น ๆ .......................................................... บาท 

⬜ งบประมาณบุคลากร.......….………. บาท ⬜ แหล่งเงิน..........................……………. บาท 

⬜ งบดำเนินการ……………….…….……. บาท ⬜ งบดำเนินการ………………..…………….บาท 

• ค่าตอบแทน/ใช้สอย..……………..บาท • ค่าตอบแทน/ใช้สอย..……………….บาท 
• ค่าวัสดุ.............………….....……….บาท • ค่าวัสดุ........................……………….บาท 
• ค่าครุภัณฑ์..................…………….บาท • ค่าครุภัณฑ์..................……………….บาท 
• ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..……….....บาท • ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….………....บาท 
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9. การประเมินผล   
ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 

1.ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและ
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

2.ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผูเ้รยีน
เป็นรายบุคคล 

- สังเกตและ
สอบถาม 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

3.ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - ตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู ้

- แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู ้

4.ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและผูเ้รียน 

- นเิทศการสอน - แบบบันทึกการนิเทศ
การสอน 

5.ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกบั
สภาพการเรียนรู้ทีจ่ัดใหผู้้เรียนและองิพฒันาการของ
ผู้เรียน 

- การสังเกต - แบบสังเกต 

6.ครูนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เต็มตามศักยภาพ  

- การสังเกต - แบบบันทึกการนิเทศ
การสอน 

7.ครูทำวิจัยเพื่อพฒันาสื่อและการเรียนรู้ของผูเ้รียนและนำ
ผลไปพัฒนาผู้เรียน 

- ตรวจผลงานการ
วิจัย 

- ผลงานวิจัยในช้ันเรียน 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสตูรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มกีารวิเคราะห์
ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญและใช้
เทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
สภาพการเรียนรู้ทีจ่ัดใหผู้้เรียนและองิพฒันาการของผูเ้รียน  แล้วนำผลการประเมินมาปรบัเปลี่ยนการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนใหเ้ต็มศักยภาพ  รวมทั้งทำวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไป
พัฒนาผูเ้รียน 
 

บันทึกเสนอ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ....................................        
 (นางสาวพัชรินทร์ ศรีพรรณารกัษ์) 
            ตำแหน่ง  คร ู
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ....................................... 
(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 

        ประธานคณะกรรมการ 
        สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

☑ อนุมัต ิ       ⬜ ไมอ่นุมัต ิ
 

ลงช่ือ.......................................... 
(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา ” 
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ชื่อกจิกรรม ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะโครงการ ☑ โครงการต่อเนือ่ง ⬜ โครงการใหม ่
แผนงาน กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สนองการประกนัคุณภาพภายใน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1  

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที ่1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิภาวรรณ  บรรจงศิร ิ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

             

1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560  มาตรา 54  ได้บัญญัติว่า  “รัฐต้องดำเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน 
 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มุ่งเน้นให้นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปรัชญาชี้ถึงแนวทางในการดำรงชีวิต  และวิธีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแนะแก่
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด และทรงเน้นย้ำ แนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความ
ไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ตลอดจนการใช้ความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต  การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤตที่สามารถนำหลักคิดมาประยุกต์ใช้
กับประชาชนในทุกระดับ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนในสังคมด้วยกันและคนกับ
ธรรมชาติ   โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ได้น้อมนำหลักการและแนวทางปฏิบัติมาปรับใช้ในการ
บริหารงาน และจัดการเรียนการสอนรวมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่บุคคลภายในและภายนอก เพื่อให้โรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพือ่ใหผู้้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพือ่ใหผู้้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 3. เพือ่ใหผู้้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพือ่เปน็แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงให้กบันักเรียน/ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น 
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3. เป้าหมาย 
 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 80 ได้ระดบัดีเลิศ 
ข้ึนไป 
 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องรอ้ยละ 80 ไดร้ะดับ 
ดีเลิศข้ึนไป 
 3. นักเรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเลิศข้ึนไป 
 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 
  

(Plan) 
-ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-มอบหมายผูร้ับผิดชอบแต่ละกิจกรรม  

 
- 

 
ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิริ และ
คณะกรรมการ
ดำเนินกิจกรรม 

 
ตุลาคม 2564 
– กันยายน 
2565 

2 (Do)  
-กิจกรรม บรูณาการหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง สูก่ารเรียนรู้ทั้ง 8 กลุม่
สาระ 
-กิจกรรม ธนาคารโรงเรียน 
-กิจกรรม เรียนรู้ ทำได้ ขายเป็น 
-กิจกรรม ฝกึทักษะอาชีพ 

 
2,500 

 
 
 

2,500 
2,500 
6,500 

 
ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิริ และ
คณะกรรมการ 
ครูศักดา  มีสุข  
ครูพูลศักดิ์ มิง่ฉาย 
ครูวันเพ็ญ สุขจิตร ์ 

 
ตุลาคม 2564 
– กันยายน 
2565 

3 (Check) 
-ผูร้ับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกใน
การดำเนินกจิกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯกำหนด 
-ประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

 
- 

 
ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิริ และ 
ครูวันเพ็ญ สุขจิตร ์

 
ตุลาคม 2564 
– กันยายน 
2565 

4 (Act) 
-ประชุมปรับปรงุพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 
-รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 
-จัดทำรายงานโครงการนำเสนอกลุ่มบรหิาร 

 
- 

 
ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิริ และ 
ครูวันเพ็ญ สุขจิตร ์

 
กันยายน 
2565 

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย 14,000   
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5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน
(บาท) 

1 กิจกรรม บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง สู่
การเรียนรูท้ั้ง 8 กลุ่มสาระ 

- กระดาษการ์ดสี 180 g A4    
( 2 x 220 ) 
- กระดาษ A4 AA ( 5 x 130) 
- ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 แผ่น 
- แฟม้ใสเ่อกสารตราช้าง 
( 10 x 94 ) 
- กระดาษบรู๊ฟ 100 แผ่น 
- ปากกาเมจิ 12 สีเส้นใหญ่ 2 
ชุด 

440 
 

650 
500 
940 

 
290 
220 

2 กิจกรรม ธนาคารโรงเรียน - กระดาษ A4 AA 
( 15 x 130 )  
- แฟม้ใสเ่อกสารตราช้าง 
( 5 x 94 ) 
- ปากกาลูกลื่น (50 ด้าม ) 
  

1,950 
 

470 
 

290 

3 กิจกรรม เรียนรู้ ทำได้ ขายเป็น - กระดาษ A4 AA ( 5 x 130 ) 
- กระดาษการ์ดสี 180 g A4 
( 3 x 220 ) 

650 
 

660 

4 กิจกรรม ฝึกทกัษะอาชีพ - เมล็ดพันธ์ุผักสวนครัว  
( 50 ซอง x 10 ) 
- ต้นกล้า ( 100 ต้น x 10 ) 
- ปุ๋ยคอก ( 20 ถุง x 40 ) 
- ดินผสมปุ๋ย ( 100 ถุง x 10 ) 
- น้ำส้มควันไม้ไล่แมลง  
( 6 ขวด x 90 ) 
- สแลนสีเขียว (บงัแดด) 
( 1 ม้วน x 1,100 ) 
- ไมร้วก ( 10 มัด x 65 ) 
- ป้ายไวนิล ( 2 x 1.5 เมตร ) 
- จอบ ( 6 อัน X 150 )  

 
500 

1,000 
800 

1,000 
540 

 
1,100 

 
650 
450 
900 

รวมท้ังสิ้น 14,000 
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6. สถานท่ีดำเนินงาน   
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
           1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
8. งบประมาณ งบประมาณท้ังหมดท่ีใช้ดำเนินการ 
เงินอุดหนุนรายหัว 14,000 บาท เงินอื่น ๆ ........................................................ บาท 

⬜ งบประมาณบุคลากร.......……………. บาท ⬜ แหล่งเงิน..................…………………. บาท 

☑ งบดำเนินการ……….…14,000……. บาท ⬜ งบดำเนินการ……..………………….บาท 
• ค่าตอบแทน/ใช้สอย……………... บาท • ค่าตอบแทน/ใช้สอย……….…….บาท 
• ค่าวัสดุ..............…..14,000……. บาท • ค่าวัสดุ...............………………….บาท 
• ค่าครุภัณฑ์..................………….บาท • ค่าครุภัณฑ์..................…..……….บาท 
• ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..………...บาท • ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….……....บาท 

 
9. การประเมินผล   

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 
1.ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

- การทดสอบความรู้ความ
ความเข้าใจ 

- แบบทดสอบ 

2.ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

- การประเมินการปฏิบัต ิ - แบบประเมิน  

3.ผู้เรียนมีคุณลกัษณะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

- การประเมินคุณลักษณะ - แบบประเมิน 

4.นักเรียน/ครู/บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้ปกครองใช้ศูนย์การเรียนรู ้

- การสำรวจความพงึพอใจ - แบบสำรวจ/แบบ
บันทึก 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
3. ผู้เรียนเป็นผูม้ีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
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บันทึกเสนอ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ........................................ 
 (นางสาววิภาวรรณ บรรจงศิริ) 
            ตำแหน่ง  คร ู
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ.......................................... 
(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 

       ประธานคณะกรรมการ 
       สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

☑ อนุมัต ิ       ⬜ ไมอ่นุมัต ิ
 

ลงช่ือ.......................................... 
(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา ” 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูสู้่มาตรฐานสากล 
ลักษณะโครงการ ☑ โครงการต่อเนือ่ง ⬜ โครงการใหม ่
แผนงาน กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สนองการประกนัคุณภาพภายใน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที ่2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิโรวรรณ ธัญญากรณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

             

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดําเนินงานให้เด็ก

ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 10 วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นใหม่ ปีการศึกษา
2561 ซึ ่งโรงเรียนต้องจัดทำหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียง
มาตรฐานสากลและบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพเพื ่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
(World Citizen)ยกระดับการจัดการเรยีนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) และ
ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ซึ่งลักษณะของผู้เรียนที่มี
ศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) มี 5 ประการ คือ มีเป็นเลิศวิชาการสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 
ภาษามีความล้ำหน้าทางความคิดสามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 จากหลักการและเหตุผลดังที่กล่าวมา โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” จึงจัดให้มีโครงการพัฒนา
หลักสูตรสู่มาตรฐานสากลข้ึนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถคิดคำนวณได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด

ข้ันตอนการทำงาน และปัญหาได้ตามเกณฑ์ 
4. เพื่อให้นักเรียนมีผลงานหรือช้ินงานจากการทำงานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด

ข้ันตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 
5.   เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ 
6.   เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
7.   เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงข้ึน 
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3.  เป้าหมาย 
 1.  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”มีหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ที่สามารถใช้ได้จริงและเหมาะสมกับท้องถ่ิน 

2.โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”มีการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลที่
ส่งเสริมศักยภาพ ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

3.นักเรียนโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มีเป็นเลิศวิชาการสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศมี
ความล้ำหน้าทางความคิดสามารถผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์และมีรับผิดชอบต่อสังคมโลกร้อยละ 80 

4.โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”มีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักการวงจรคุณภาพ  
 
4.ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 (Plan)  
1.จัดทำคำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานใช้
หลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 

 
2,500 

 
กลุ่มบรหิาร

วิชาการ 

 
ตุลาคม 2564 

 

2 (Do) 
1. จัดการประชุมอบรมครเูพื่อให้มีความรู้ในเรื่อง
หลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลและการจัดการเรียนการสอนให้
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. ครจูัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตร
สถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
2,500 

 
ครูทุกคน 

พฤศจิกายน 
2564- 

กุมภาพันธ์ 
2565 

3  (Check) 
1. ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูตาม
หลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล  

5,000 ครูทุกคน มีนาคม 2565 
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ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

4 (Act) 
1. นำผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมาปรบัปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
และเหมาะสมกบัท้องถ่ิน 
2. นำผลการนิเทศการสอนของครูมาปรับปรงุ
แก้ไขกระบวนการการจัดการเรียนการสอนให้
เทียบเคียงมาตรฐานสากลและช่วยส่งเสริม
ศักยภาพ ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

 
- 

 
กลุ่มงาน
วิชาการ 

 
มีนาคม 2565- 

พฤษภาคม 
2565 

 
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน
(บาท) 

1 กิจกรรมการพฒันาหลักสูตร  กระดาษถ่ายเอกสาร A4 5 รีม 
แฟ้มห่วงโชว์เอกสาร 12 อัน 
กระดาษการ์ดสีขาว A4 150 แกรม  2 
รีม 
ซองพลาสตกิโชว์เอกสาร 20 แพ็ค  

600 
1,000 
  200 

 
  200  

2 กิจกรรมการจัดอบรมคร ู ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 
ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 

4,000 
3,000 

3 กิจกรรมการประเมินการใช้หลักสูตร กระดาษถ่ายเอกสาร A4 3 รีม 600 
4 กิจกรรมนเิทศการจัดการเรียนการสอนของ

ครู 
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 รีม 400 

รวมท้ังสิ้น 10,000 
 
6. สถานท่ีดำเนินการ 
 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
           1ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565 
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8.  งบประมาณ  งบประมาณทัง้หมดที่ใช้ในการดำเนินงาน 
เงินอุดหนุนรายหัว 10,000 บาท เงินอื่น ๆ ............................................................บาท 

⬜งบประมาณบุคลากร.......…………….บาท ⬜แหลง่เงิน..........................…………….บาท 

☑งบดำเนินการ……….……10,000…. บาท ⬜งบดำเนินการ………………..…………….บาท 
• ค่าตอบแทน/ใช้สอย..…10,000… บาท • ค่าตอบแทน/ใช้สอย..………..…….บาท 
• ค่าวัสดุ...........................………….บาท • ค่าวัสดุ........................…………….บาท 
• ค่าครุภัณฑ์..................…………….บาท • ค่าครุภัณฑ์..................…………….บาท 
• ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..……….....บาท • ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….……....บาท 

 
9. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 

1. โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มหีลกัสูตรสถานศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลที่สามารถใช้ได้จรงิและเหมาะสมกับท้องถ่ิน 

การ
สอบถาม 

แบบสอบถาม 

2. โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มีการจัดการเรียนการสอนให้
เทียบเคียงมาตรฐานสากลที่สง่เสรมิศักยภาพ ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน 

การ
สังเกต 

แบบสงัเกต 
การจัดการเรียน

การสอน 
3. นักเรียนโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ร้อยละ 80 มีเป็นเลิศ
วิชาการสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศมีความล้ำหน้าทางความคิด
สามารถผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์และมรีับผิดชอบต่อสังคมโลก 

การ
ทดสอบ 

แบบทดสอบ 

4. โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มีการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาอย่าง. ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการวงจรคุณภาพ  

การ
สอบถาม 

แบบสอบถาม 

 
10.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”มีหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่
สามารถใช้ได้จรงิและเหมาะสมกบัท้องถ่ินมีการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลที่
ส่งเสริมศักยภาพ ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน
นักเรียนโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ร้อยละ 80 มีเป็นเลิศวิชาการสามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศมีความล้ำหน้าทางความคิดสามารถผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์และมรีับผิดชอบตอ่
สังคมโลกโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักการวงจรคุณภาพ  
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บันทึกเสนอ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 

 

ลงช่ือ......................................... 
(นางสาวศิโรวรรณ ธัญญากรณ์) 
            ตำแหน่ง  คร ู
โรงเรียนนครหลวง“อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

 

ลงช่ือ................................... 
(นายเปี่ยมศักดิ์   ชมญาติ) 

ประธานคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

☑อนุมัติ     🗆ไม่อนุมัต ิ
 
 

ลงช่ือ.......................................... 
(นายเจนวุฒิ   บุญชูพงศ์) 

ผู้อำนวยการ 
 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
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รายช่ือกิจกรรมในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียน มอบเงินอุปกรณ์การเรียน มอบเงินเคร่ืองแบบนักเรียน และ         
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ข้อ รายช่ือกิจกรรมที่มีในโครงการ งบประมาณ 
1 จัดซื้อหนังสือเรียน (จัดซื้อ 1 ครั้งต่อป)ี 601,529 
2 มอบเงินอปุกรณ์การเรียน (มอบ 2 ภาคเรียนใน 1 ปี) 264,120 
3 มอบเงินเครื่องแบบนักเรียน (มอบ 1 ครั้งต่อปี) 284,400 
4 จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 550,660 
5 จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
หมายเหต:ุ ถัวจ่ายจากงบประมาณที่เหลือ่มปีและจากโครงการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานรายการ 1-4  

1,130,000 
(เหลือจ่ายจาก

งบประมาณที่ผ่านมา) 

รวม 2,830,709 
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ชื่อโครงการ  
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อจัดซื้อ
หนังสือเรียน มอบเงินอุปกรณ์การเรียน มอบเงินเครื่องแบบนกัเรยีน 
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และจัดกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส             
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
ลักษณะโครงการ 
แผนงาน 
สนองการประกนัคุณภาพภายใน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

1. จัดซื้อหนงัสอืเรียน (จัดซือ้ 1 ครั้งต่อปี) 
2. มอบเงินอุปกรณ์การเรียน (มอบ 2 ภาคเรียนใน 1 ปี) 
3. มอบเงินเครือ่งแบบนักเรียน (มอบ 1 ครั้งต่อป)ี 
4. จัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
    4.1 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ม.1 
    4.2 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ม.2 
    4.3 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ม.3 
    4.4 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ม.4-6 
    4.5 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (เข้าค่ายลูกเสอื ม.1-3) 
    4.6 กจิกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.1 และ ม.4 
    4.7 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.4-6 
    4.8 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1  
    4.9 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2 
    4.10 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3 
    4.11 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4-6 
    4.12 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  
           (ICT) ม.1-6 (จัดอย่างน้อย 40 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี) 
    4.13 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
5. จัดกจิกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่     
   ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 โครงการต่อเนือ่ง  โครงการใหม ่
กลุ่มบรหิารงบประมาณ และกลุ่มบริหารวิชาการ   
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1-3 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที ่1-3 
นางอัจฉราพร นาคดิลก และนางวันเพญ็ สุขจิตร์   
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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1.  หลักการและเหตุผล             
           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติสาระสำคัญในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ 
ด้านการศึกษา โดยมาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อน           
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และบัญญัติเกี่ยวกับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายว่า ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา รัฐตอ้ง
ดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน  
           ในส่วนของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้
บัญญัติเกี ่ยวกับสิทธิและหน้าที ่ทางการศึกษาในลักษณะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 โดยมาตรา 10 วรรคหนึ่งได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ประกอบกับ มาตรา 14 บัญญัติว่า บุคคลครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานมี
สิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้ (1 ) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถใน         
การอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ (2) เงินอุดหนุนจากสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กฎหมายกำหนด (3) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  
            นอกจากนี้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นว่านโยบายจัดการศึกษาไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็น
เวลา 15 ปี สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายปฏิรูป
การศึกษาของรัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม 
แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ละสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน จึงได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 ได้ยืนยันแนวทางการจัด
ให้บุคคลได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และพัฒนาต่อไปด้วยการยกระดับ
จากการเป็นโครงการตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าที่ของรัฐและมาตรการตามกฎหมาย เพื่อเป็น
หลักประกันความยั่งยืนมั ่นคง และเพื ่อให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่างต่อเนื ่อง และได้ให้
ความหมายของค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี ดังนี้  
           ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทางสถานศกึษา 
หรือผู้จัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  15 ปี และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
หมายความว่า การศึกษาต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า  
           ทั้งนี้ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ในข้อ 3 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ (1) ค่าจัดการเรียนการสอน (2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  
(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ (6) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ และข้อ 6 ให้อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีผล
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ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับ  
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี ตามข้อ 3  
            โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานได้มีมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 ขออนุมัติต้ังงบประมาณ
เป็นรายปีเพื่อดำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน
เป็นลำดับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติให้ปรับอัตรา
ค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอก
ระบบโรงเรยีน โดยแบ่งการปรับเพิม่เปน็ 3 ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ใช้อัตราดังกล่าว
จนถึงปัจจุบัน 
            นอกจากนี้ การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัต จะต้องส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะการทำงาน ทักษะการดำรงชีวิต และที่สำคัญจะต้องเป็นผู้ ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้เป็นแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีคุณสมบัติดังกล่าว โดยกำหนดเป้าหมาย           
การพัฒนา 4H ได้แก่ Head (พัฒนาสมอง) Heart (พัฒนาจิตใจ) Hand (พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ 
Health (พัฒนาสุขภาพ) ให้เช่ือมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
         รวมทั้งปัจจุบันอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่า ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณ        
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (เพิ่มเติม) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จากเดิม รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีแนวทางให้สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมให้แก่
นักเรียน ดังนี้ 1) กิจกรรมวิชาการ 2) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ 3) กิจกรรมทัศนศึกษา และ 4) กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) 
เพิ่มเติม กิจกรรมที่ 5 คือ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงานแบบฝึกหัด และค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเช้ือเพลิงของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนการสอนในช่วงสถานการณ์ดังกลา่วเป็นต้น เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
            จากหลักการและเหตุผลข้างต้น โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าหนังสือเรียน 2) ค่าอุปกรณ์  
การเรียน 3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพื่อเป็นการสนองนโยบาย 
รัฐบาล โรงเรียนจึงนำกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และได้เพิ่มเติม รายการที่ 5 คือ ค่ากิจกรรมการจดัการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการสนองแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
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2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ในรายการพื้นฐาน 

ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่า
กิจกรรมการจัดการเรยีนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-
19) ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีสุขภาพที่ดีในช่วง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน              
 
3. เป้าหมาย 
     1. นักเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื ่องแบบนักเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ                  
ค่ากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีสุขภาพที่ดี
ในช่วงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  
          
4.ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

 

จัดซื้อหนังสือเรียน (จัดซื้อ 1 ครั้งต่อป)ี 
- (Plan) ประชุมวางแผนงาน 
- (Do) ดำเนินงานในกจิกรรม 
- (Check) ประเมินผลกิจกรรม 
- (Act) รายงานผล และปรบัปรุง /พัฒนา/ยกเลิก 
มอบเงินอปุกรณ์การเรียน  
(มอบ 2 ภาคเรียนใน 1 ปี) 
- (Plan) ประชุมวางแผนงาน 
- (Do) ดำเนินงานในกจิกรรม 
- (Check) ประเมินผลกิจกรรม 
- (Act) รายงานผล และปรบัปรุง /พัฒนา/ยกเลิก 
มอบเงินเครื่องแบบนักเรียน (มอบ 1 ครั้งต่อปี)  
- (Plan) ประชุมวางแผนงาน 
- (Do) ดำเนินงานในกจิกรรม 
- (Check) ประเมินผลกิจกรรม 
- (Act) รายงานผล และปรบัปรุง /พัฒนา/ยกเลิก 

606,857 
 
 
 
 

266,640 
 
 
 
 
 

287,100 
 
 
 

 

นางอัจฉราพร 
นาคดิลก และ 
นางวันเพ็ญ สุขจิตร์ 
 
 
 

นางอัจฉราพร 
นาคดิลก และ 
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
 
 
 
นางอัจฉราพร 
นาคดิลก และ       
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
 

มกราคม -
มีนาคม 2565 
 
 
 
ตุลาคม 2564 -
มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
พฤษภาคม -
มิถุนายน 2565 
 



74 

 

 
ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

4 
 

จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน แตล่ะกจิกรรมใช้
วงจรเดมมิง่ PDCA ดงันี ้
- (Plan) ประชุมวางแผนงาน 
- (Do) ดำเนินงานในกจิกรรม 
- (Check) ประเมินผลกิจกรรม 
- (Act) รายงานผล และปรบัปรุง /พัฒนา/ยกเลิก 
 มีกิจกรรม ได้แก่    
    4.1 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ม.1 
    4.2 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ม.2 
    4.3 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ม.3 
    4.4 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ม.4-6 
    4.5 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
(เข้าค่ายลูกเสือ ม.1-3) 
    4.6 กจิกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.1 
และ ม.4 
    4.7 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.4-6 
    4.8 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1  
    4.9 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2 
    4.10 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3 
    4.11 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4-6 
    4.12 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)  ม.1-6 (จัดอย่างน้อย  
40 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี) 
    4.13 กจิกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 

555,940 
 
 
 
 
 
 

(28,000) 
(29,200) 
(26,400) 
(39,600) 
(167,200) 

 
(67,500) 

 
(79,200) 
(21,000) 
(21,900) 
(19,800) 
(29,700) 
(13,220) 

 
 

(13,220) 
 

ข้อ 4.1-4.11 
นางวันเพ็ญ สุขจิตร์  
กลุ่มบริหารวิชาการ 
และกลุ่มบริหารทั่วไป 
ข้อ 4.12 
นายลิขิต บุญครอบ 
ข้อ 4.13 
นางสาวจินตนา 
แจ่มใส 

ตุลาคม -
กันยายน 2565 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 

ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

5  จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัส        
โคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ละกิจกรรมใช้วงจร
เดมมิ่ง PDCA ดังนี ้
- (Plan) ประชุมวางแผนงาน 
- (Do) ดำเนินงานในกจิกรรม 
- (Check) ประเมินผลกิจกรรม 
- (Act) รายงานผล และปรบัปรุง /พัฒนา/ยกเลิก 
 มีกิจกรรม ได้แก่       
     5.1 กิจกรรมพฒันาการเรียนการสอน  
    5.2 กจิกรรมสนบัสนุนการเรียนการสอน   
    5.3 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 

1,130,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

(500,000) 
(600,000) 
(30,000) 

 

 

 

 

 

 

 
 

นางวันเพ็ญ สุขจิตร์  

นางสาวฤทัย วังเวงจิตร์ 

นายลิขิต บุญครอบ 

 

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย 2,846,537  
 
5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน 
(บาท) 

1 จัดซื้อหนังสือเรียน (จัดซื้อ 1 ครั้งต่อป)ี จัดซื้อหนังสือเรียน ม.1-6  
ม.1   764 บาท x 140 คน  =   106,960 บาท 
ม.2   877 บาท x 146 คน  =   128,042 บาท 
ม.3   949 บาท x 125 คน  =   118,625 บาท 
ม.4 1,318 บาท x  84 คน   =   110,712 บาท 
ม.5 1,263 บาท x  62 คน   =    78,306 บาท 
ม.6 1,109 บาท x  52 คน   =    57,668 บาท 

601,529 

2 มอบเงินอปุกรณ์การเรียน  
(มอบ 2 ภาคเรียนใน 1 ปี) 

มอบเงินอปุกรณ์การเรียน   
ม.ต้น 418 คน x  210 บาท x 2 ภาคเรียน = 
175,560 บาท  
ม. ปลาย 198 คน x 230 บาท x 2 ภาคเรียน = 
91,080 บาท 

266,640 

3 มอบเงินเครื่องแบบนักเรียน  
(มอบ 1 ครั้งต่อปี)  

มอบเงินเครื่องแบบนักเรียน  
ม.ต้น 418 คน x  450 บาท = 188,100 บาท 
ม.ปลาย 198 คน x 500 บาท = 99,000 บาท 

287,100 

 



76 

 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน 
(บาท) 

4 
 

จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
ม.ต้น 418 คน x  440 บาท x 2 ภาคเรียน = 367,840 บาท 
ม.ปลาย 198 คน x  475 บาท x 2 ภาคเรียน = 188,100 บาท  
หมายเหตุ : รายการ 4.1 – 4.13 เป็นกิจกรรมทีโ่รงเรยีนดำเนินการและคำนวณค่าใช้จ่าย
ของนักเรียนต่อคนตามความเหมาะสมของกิจกรรมย่อยต่างๆ  ในแต่ละปี    

555,940 

    4.1 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ม.1 140 คน x 200 บาท = 28,000 บาท  
    4.2 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ม.2 146 คน x 200 บาท = 29,200 บาท (123,200) 
    4.3 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ม.3 132 คน x 200 บาท = 26,400 บาท  
    4.4 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ม.4-6 198 คน x 200 บาท = 39,600 บาท  
    4.5 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม (เข้าค่ายลูกเสือ ม.1-3) 

418 คน x 400 บาท = 167,200 บาท  

    4.6 กจิกรรมพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม ม.1 และ ม.4 

225 คน x 300 บาท = 67,500 บาท (313,900) 

    4.7 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ม.4-6 

198 คน x 400 บาท = 79,200 บาท  

    4.8 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1  140 คน x 150 บาท = 21,000 บาท  
    4.9 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2 146 คน x 150 บาท = 21,900 บาท (92,400) 
    4.10 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3 132 คน x 150 บาท = 19,800 บาท  
    4.11 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4-6 198 คน x 150 บาท = 29,700 บาท  
    4.12 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ม.1-6 
 (จัดอย่างน้อย 40 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี) 

13,220 บาท (13,220) 

    4.13 กจิกรรมลดเวลาเรียน                 
เพิ่มเวลารู ้

13,220 บาท (13,220) 
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ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน 
(บาท) 

5 จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
หมายเหต:ุ ถัวจ่ายจากงบประมาณที่เหลือ่มปีและจากโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานรายการ 1-4  

1,130,000 

 5.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน  การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงานแบบฝึกหดั 
เจลล้างมือ สบู ่ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย   
ไวนิลประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
ชุดตรวจ ATK ชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือ   
ถังขยะมีฝาปิด และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่
ดีในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

(500,000) 

 5.2 ก ิ จกรรมสน ับสน ุนการ เร ียน       
การสอน  

จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่สนับสนุนการเรียน        
การสอน 

(600,000) 

 5.3 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
หมายเหตุ: เบิกเบี ้ยเลี ้ยงเหมาจ่ายวันละ 240 
บาท ในวันหยุดราชการหรือปิดภาคเรียน  

(30,000) 

รวมท้ังสิ้น 2,846,537 
 
6. สถานท่ีดำเนินงาน   

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
           1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565 
 
8. งบประมาณ  งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ดำเนินการ 
เงินอุดหนุน 2,846,537 บาท  เงินอื่น ๆ .......................................................บาท 
 งบบุคลากร…………………....……….บาท  งบบุคลากร.......………………...……….บาท 
 งบดำเนินงาน 2,846,537 บาท  งบดำเนินงาน………..…………….…….บาท 

- ค่าตอบแทน 30,000 บาท         - ค่าตอบแทน……..…………………..บาท 
- ค่าใช้สอย…………………....……….บาท 
- ค่าวัสดุ 2,816,537 บาท 

(รวมถึงค่าซ่อมแซมทรัพยส์ิน) 

- ค่าใช้สอย…………………....……….บาท 
- ค่าวัสดุ.......................................บาท 

(รวมถึงค่าซ่อมแซมทรัพยส์ิน) 
- ค่าสาธารณูปโภค………………….บาท - ค่าสาธารณูปโภค…….…………….บาท 

       งบลงทุน.......………………...……….….บาท                  งบลงทุน.......……………...……….….บาท 
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- ค่าครุภัณฑ์………………....……….บาท                   -     ค่าครุภัณฑ์………………………..…บาท 
- ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง                                  - ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

…………………………………………..บาท                          ………………………………………….บาท 
 (รวมถึงค่าปรบัปรุงสิ่งก่อสร้าง)                                 (รวมถึงค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) 

 
9. การประเมินผล   

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และ 
ผู้ปกครองร้อยละ 90 มีความพึง
พอใจท ี ่ ได ้ ร ับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา          
ข้ันพื้นฐาน 

- การลงนามของนักเรียนในการได้รับ
เง ินอ ุปกรณ์การเร ียน และเง ินค่า
เครื่องแบบนักเรียน  
- การจัดซื ้อหนังสือเรียนให้นักเร ียน        
ทุกคน 
- การประเม ินความพ ึงพอใจของ
ผู้ปกครอง 

- รายงานผลแต่ละกิจกรรมที่
แสดงจำนวนการได ้ร ับเงิน
อ ุปกรณ ์การ เร ียน เง ิน ค่า
เคร ื ่ องแบบน ัก เร ียน และ          
การจัดซื ้อหนังสือเรียน และ
ส ร ุ ป ความพ ึ ง พอ ใ จ ข อ ง
ผู้ปกครองที่มีต่อโครงการการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานฯ 
 

2. มีการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
แล ะก า ร เ ย ี ่ ย มบ ้ า น  100%                 
( ในร ู ปแบบ เย ี ่ ยมบ ้านหรือ
ออนไลน์) 
 

 - การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน
(ถ้ามีการจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
- การจ ัดก ิจกรรมการจ ัดการเร ียน       
การสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวร ัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
- การจ ัดก ิจกรรมการจ ัดการเร ียน       
การสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์        
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส            
โคโรนา 2019 (COVID-19) (ถ้ามี) 

- รายงานการจ ัดก ิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ถ้ามี
การจัดกิจกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่ง) 
- รายงานจ ัดก ิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ข ้อ 5.1 
และ 5.2 
- รายงานการเยี่ยมบ้าน 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็น
การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและ 
มีคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำใน 5 รายการ ได้แก่  
(1) ค่าหนังสือเรียน   
(2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  
(3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน    
(4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(5) ค่ากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
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    ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะและสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตร 

รับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีของโลก 
3. นักเรียน ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เพื่อจัดซื้อหนังสือเรยีน มอบเงินอุปกรณ์การเรยีน มอบเงินเครื่องแบบนักเรยีน จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

4. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา   
ขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อจัดซื ้อหนังสือเรียน มอบเงินอุปกรณ์การเรียน มอบเงินเครื่องแบบนักเรียน                  
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 
 

 

บันทึกเสนอ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 
 
 
ลงช่ือ    
          (นางอัจฉราพร นาคดิลก) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

 
ลงช่ือ    

(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 อนุมัติ         ไม่อนุมัต ิ
  
 
 ลงช่ือ  

(นายเจนวุฒิ  บุญชูพงศ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
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รายช่ือโครงการบริหารท่ัวไป 

ข้อ รายชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการสง่เสรมิสุขภาพและสุนทรียภาพ ครูฤทัย 22,015 
2 โครงการรกัษ์ อ.ร. ครูสิทธิชัย 113,360 
3 โครงการพัฒนากลุม่งานบริหารทั่วไป  ครูลำเทียน 108,852 
4 โครงการสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ ครูภัทรพงศ์   21,185 
5 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูลิขิต 46,856 
6 โครงการสง่เสรมิความสัมพันธ์ผู้ปกครองและครู  ครูลำเทียน 1,000 

รวมท้ังสิ้น 313,268 
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ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนสง่เสรมิสุขภาพและสุนทรียภาพ 
กิจกรรม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ 
ลักษณะโครงการ ☑ โครงการต่อเนือ่ง ⬜ โครงการใหม ่
แผนงาน กลุ่มบรหิารทั่วไป 
สนองการประกนัคุณภาพภายใน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที ่2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฤทัย  วังเวงจิตร ์
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

             

1.หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดําเนินงานให้เดก็

ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 10วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มี
จุดมุ่งหมายส่วนรวม  ในการส่งเสริมสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีการเจริญเติบโตสมวัย มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม  มีสุขภาพแข็งแรง การปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความสามารถด้านสติปัญญาและมีจิตใจงดงาม  มี
อาหารรับประทานที่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างจริงจัง ที่เหมาะสมกับวัย   จึงได้ดำเนินการในเรื่อง
การส่งเสริมของเด็กในวัยเรียน  นอกจากการเสริมสร้างให้มีสุขภาพสมบูรณ์แล้ว  ยังต้องปลูกฝังพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้องและเพื่อลดปัญหาสุขภาพที่ไม่แข็งแรง  จึงต้องมีการส่งเสริมสุขภาพโดยอาศัยโรงเรียนเป็น
ศูนย์กลาง เพื่อปรับปรุงชีวิตของเด็กให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี   ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการเรียน  ดังนั้นโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพและสุนทรียภาพข้ึนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
    2. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ 
ความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
    4. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
และให้เกียรติผู้อื่น 
    5. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการตาม 
จินตนาการ 
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3. เป้าหมาย 
1. นักเรียนโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มีสุขนสิัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกาย

สม่ำเสมอร้อยละ 80 ได้ระดบัดีเลิศข้ึนไป 
2. นักเรียนโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” คนมีน้ำหนัก ส่วนสูง มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์     

ร้อยละ 80 ได้ระดับดเีลิศข้ึนไป 
3. นักเรียนโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ

หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ ร้อยละ 80 ได้ระดับดี
เลิศข้ึนไป 

4. นักเรียนโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” คนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรตผิู้อื่น รอ้ยละ 80 ได้ระดบัดีเลิศข้ึนไป 

5. นักเรียนโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกจิกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเลิศข้ึนไป 
 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 (Plan) 
 - ประชุม / วางแผนการดําเนินงาน 

 
-  

 
ครูฤทัย และคณะ 

 
ตุลาคม 2564 

2 (Do)  
- กจิกรรมชมรม อย.น้อย  
 
- กจิกรรมโภชนาการโรงเรียน 
 
- กจิกรรมอนามัยโรงเรียน 
- กจิกรรมสง่เสรมิทางสุนทรียภาพ ด้าน
ศิลปะ 

 
1,000 

 
5,015 

 
15,000 
1,000 

 
ครูปณิชา และชมรม 

อย.น้อย 
ครูปณิชา และ
นักเรียนแกนนำ 

ครูฤทัย 
ครูกลุม่สาระฯ

ศิลปศึกษา 

 
ตุลาคม 2564 -
กันยายน 2565 

3 (Check)  
- ประเมินโครงการตามแบบประเมินและ
การติดตามการดำเนินงานของโครงการ 

 
- 

 
ครูฤทัย 

 
มีนาคม 2564 - 
สิงหาคม 2565 

4 (Act)  
- ประชุมปรบัปรุงโครงการ / กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจำป ี 

 
- 

 
ครูฤทัย 

 
กันยายน 2565 

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย 22,015   
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5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน
(บาท) 

1 กิจกรรมชมรม อย.นอ้ย - ค่าป้ายไวนิลรณรงค์ 1,000 
2 กิจกรรมโภชนาการโรงเรียน - กระดาษถ่ายเอกสาร A4   10 รมี ๆ ละ 120 

บาท 
- แผ่นพลาสติกใส 1 แพค 
- ลวดเย็บกระดาษ #1120  2 กล่อง ๆ ละ 
100 บาท 
- กระดาษถ่ายเอกสารสี A4 2 แพค ๆ ละ 75 
บาท 
- ป้ายไวนิล 
- กระดาษปริ๊นรปู Ezzy 210g. 4 แพค 
- ใส้แฟ้ม 8 แพค ๆละ 25 บาท 
- เทปกาว 2 หน้า 10 ม้วน ๆละ 30 บาท 
- กรรไกร 9 นิ้ว 
- กาวแทง่ 2 แท่ง ๆ ละ 35 บาท 
- กระดาษการ์ดหอมขาว 175 แกรม A4 2 หอ่ 

1,200 
 

220 
200 

 
130 

 
800 

1,480 
 

200 
300 

 
65 
70 

350 
3 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน - ยาและเวชภัณฑ์ 

- ทำบอร์ดอะลูมิเนียม 
- อปุกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

8,000 
5,000 
2,000 

4 กิจกรรมสง่เสริมสุนทรียภาพและ
นันทนาการ 

- ค่าอาหารนักเรียนในขณะซกัซ้อม 1,000 

รวมท้ังสิ้น 22,015 
 
6. สถานท่ีดำเนินงาน   

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
           1 ตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
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8. งบประมาณ งบประมาณท้ังหมดท่ีใช้ดำเนินการ 
 
เงินอุดหนุนรายหัว 22,015 บาท เงินอื่น ๆ .......................................................... บาท 

⬜ งบประมาณบุคลากร.......…… ….บาท ⬜ แหล่งเงิน..........................……………. บาท 

☑ งบดำเนินการ………….22,015.... บาท ⬜ งบดำเนินการ………………...……………. บาท 
• ค่าตอบแทน/ใช้สอย..…………..บาท • ค่าตอบแทน/ใช้สอย..…………….…….บาท 
• ค่าวัสดุ........……..…22,015…..บาท • ค่าวัสดุ........................………………….บาท 
• ค่าครุภัณฑ์..................……….บาท • ค่าครุภัณฑ์..................………………….บาท 
• ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..…….....บาท • ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….…………....บาท 

 
9. การประเมินผล   

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 
1. เพือ่ใหผู้้เรียนมสีุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ ออกกำลัง
กายสม่ำเสมอ 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 

- แบบสอบถาม 
- เกณฑ์มาตรฐาน 

2. ผูเ้รียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ - การช่ังน้ำหนัก 
- การวัดส่วนสงู 

- แบบทดสอบ
สมรรถภาพ 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

- การสอบถาม 
- ตรวจปสัสาวะ 
- การสังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบตรวจ
สมรรถภาพ 

4. เพือ่ใหผู้้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมและมมีนุษย์สมัพันธ์ที่ดีและให้
เกียรตผิู้อื่น 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

5. ผูเ้รียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ 

- การสอบถาม 
- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ผู้เรียนมสีุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
2. ผู้เรียนมีน้ำหนกั ส่วนสงู มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
3. สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อความรุนแรง

โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและมมีนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้

เกียรตผิู้อื่น 
5. ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกจิกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตาม

จินตนาการ 
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บันทึกเสนอ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ........................................ 
        (นางสาวฤทัย วังเวงจิตร์) 
            ตำแหน่ง  คร ู
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ....................................... 
(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 

         ประธานคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

☑ อนุมัต ิ       ⬜ ไมอ่นุมัต ิ
 

ลงช่ือ.......................................... 
(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา ” 
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ชื่อโครงการ     โครงการรกัษ์ อ.ร.  
กิจกรรม     โครงการรกัษ์ อ.ร.  
ลักษณะโครงการ   ☑  โครงการต่อเนื่อง ⬜ โครงการใหม่  
แผนงาน     กลุ่มบรหิารทั่วไป  
สนองการประกนัคุณภาพภายใน   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2  

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที ่2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสิทธิชัย แสงมาศ  
ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  
             

1.หลักการและเหตุผล  
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการใหเ้ดก็

ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน  

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มุ่งเน้นพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ภายในสถานศึกษา
เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์และเอื้อประโยชน์ต่อนักเรียนให้มากที่สดุ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการจัดเรียนการสอนภายใน-นอกโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” จึง
ได้จัดทำโครงการโครงการรักษ์อ.ร.ข้ึนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสอดคลอ้งกับการเรียนและตระหนัก ถึง
ความสำคัญของการอนุรกัษ์เอื้อตอ่การจัดการเรียนการสอน  

2.เพื่อสร้างสร้างบรรยากาศที่ดีและความร่มรื่นให้กบันักเรียนและผูท้ี่มาพบเห็น เป็นการสง่เสริมการ
เรียนการสอน  

3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผูเ้รียนได้ตระหนกัถึงความสำคัญของการอนรุักษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม  
4. เพื่อซ่อม สร้าง ปรบัปรุงอาคารเรียนและสาธารณูปโภคเพื่อความสวยงาม คงทน ปลอดภัยต่อ

ผู้เรียน  
 

3. เป้าหมาย  
      1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในที่สอดคล้องกับการเรียนและตระหนกัถึงความสำคัญของการ

อนุรักษ์เอือ้ต่อการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 80 ได้ระดับดีเลิศข้ึนไป 

2. โรงเรียนสร้างสร้างบรรยากาศที่ดีและความร่มรื่นให้กบัผูเ้รียนและผู้ทีม่าพบเห็นเป็นการสง่เสรมิ 
การเรียนการสอน รอ้ยละ 80 ไดร้ะดับดเีลิศข้ึนไป 
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3. นักเรียนมจีิตสำนึกตระหนักถึงความสำคัญของการอนรุักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 ได้
ระดับดเีลิศข้ึนไป 

4. โรงเรียนได้รบัการซ่อม สร้าง ปรับปรงุอาคารเรียนและสาธารณูปโภคเพื่อความสวยงาม คงทน 
ปลอดภัยต่อผู้เรียน ร้อยละ 80 ได้ระดบัดีเลิศข้ึนไป 
 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี รายละเอียดการดาํเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 (Plan) 
- ประชุม / วางแผนการดำเนินการ 

 ครูสิทธิชัย และคณะ
ผู้รบัผิดชอบแต่ละ 

กิจกรรม 

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565 

2 (Do) 
หัวหน้างานและคณะกรรมการกิจกรรม 
ดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
- กิจกรรมอาคารสถานที่ 
- กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม 
- กิจกรรมธนาคารขยะ  

 
 

68,230 
41,286 
3,844 

 

 
ครูสิทธิชัย  
ครูสิทธิชัย  

ครูปณิชา รัตนมณีกานต์ 

 

 
ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565 

3 (Check) 
- ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการ 
ดําเนินงาน และคอยอํานวยความสะดวก 
ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป 
ตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด 
- ประเมินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน 
 
 
  

 
- 

 
ครูสิทธิชัย  

และครูปณิชา  

 
ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565 

4 (Act) 
- ประชุมปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมในงานบริหาร 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

- ครูสิทธิชัย และคณะ กันยายน 2565 

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย 113,360 
 
 
 
 
 
 



91 

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน (บาท) 
1 กิจกรรมอาคารสถานที ่ - น้ำมันเครื่องตัดหญ้า 

- ล้างเครื่องน้ำเดื่อม 
- ไมก้วาดหยากไย 20 x 50 
- ถังขยะ 60 x 100 
- แปรงขัดส้วม 30 x 25 
- น้ำยาเช็ดกระจก 25 x 30 
- เครื่องมืออปุกรณ์ไฟฟ้า 
- ธงชาติ (เล็ก) 100 x 30 
- สีน้ำมัน 5 ถัง 
- สีน้ำมันเคลือบเงา 10 x 380 
- น้ำมันสน แกลลอน 10 x 140 
- สายน้ำดี เส้น 10 x 80 
- ข้อต่อ PVC 50 x6 
- ลูกบิด 10 x 200 
- ปลัก๊ไฟ 25 x 30 
- เทปพันสายไฟ 20 x 45 
- เทปพันเกลียว 10 x 40 
- เอ็นตัดหญ้า 22 x 220 
- น้ำยาลงห้องน้ำ 40 x 50 
- กอ๊กน้ำดื่ม 20 x 85 
- สีขาวทาภายใน  

8,000 
16,264 
1,000 
6,000 
750 
750 

5,000 
3,000 
1,800 
3,800 
1,400 
800 
300 

2,000 
750 
900 
400 

4,840 
2,000 
1,700 
6,776 

2 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม - ติดตั้งพัดลมโคจรห้องเรียน 
 

41,286 
 

3 กิจกรรมธนาคารขยะ - ป้ายไวนิล  
- ตะกร้าขนาด 20 ลิตร 79 x 36 

1,000 
2,844 

รวมท้ังสิ้น 113,360 
 
6. สถานท่ีดาํเนินงาน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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8. งบประมาณ งบประมาณทั้งหมดที่ใชดำเนินการ 
เงินอุดหนุนรายหัว 113,360บาท เงินอื่น ๆ ............................................................ บาท 

 งบประมาณบุคลากร..............................บาท  แหลง่เงิน................................................บาท 
 งบดำเนินการ.................... 113,360.........บาท  งบดำเนินการ..........................................บาท 

- ค่าตอบแทน/ใช้สอย.........................บาท   - ค่าตอบแทน/ใช้สอย.........................บาท 
- ค่าวัสดุ............ 113,360....................บาท  - ค่าวัสดุ..............................................บาท 
- ค่าครุภัณฑ์........................................บาท   - ค่าครุภัณฑ์........................................บาท 
- ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา.......................บาท   - ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา......................บาท 

 
9. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 
1. ร้อยละ 80 ของอาคารเรียนและอาคาร 
ประกอบทุกอาคารมีความมั่นคง ปลอดภัย 
สวยงาม 

- การสังเกต 

- สอบถาม  
- ผลงานการพัฒนาอาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อม และ
แหล่งเรียนรู ้   

- แบบประเมินโครงการ 
- แบบบันทึกการสงัเกต 

2. ภูมิทัศน์อยู่ในสภาพน่าเรียนร่มรื่นสะอาด 
สาธารณูปโภคพร้อมเพียง 

- การสังเกต 

- สอบถาม  

- แบบสอบถามความพงึ
พอใจของนกัเรียนและ

ผู้เกี่ยวข้อง 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. อาคารสถานที่มีความสวยงามมั่นคงปลอดภัย 
2. สาธารณูปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
3. ภูมิทัศน์ของโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน 
4. นักเรียนตระหนักรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
บันทึกเสนอ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ  ผู้อนุมัติโครงการ 
               อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 

   ลงช่ือ........................................      ลงช่ือ........................................      ลงช่ือ........................................ 
          (นายสิทธิชัย แสงมาศ)                  (นายเปี่ยมศักด์ ชมญาติ)           (นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 
                ตําแหน่ง ครู               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา               ผู้อํานวยการ  
 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”              ข้ันพื้นฐาน                โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”   
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากลุม่บริหารทั่วไป 
กิจกรรม พัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ ☑ โครงการต่อเนือ่ง ⬜ โครงการใหม ่
แผนงาน กลุ่มบรหิารทั่วไป 
สนองการประกนัคุณภาพภายใน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที ่2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวลำเทียน  สัทธศร ี  
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดําเนินการใหเ้ดก็
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 10วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้ส่งเสริม พัฒนาด้านวิชาการ  การเรียนการสอนมุ่งความรู้ความเก่ง
ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น  ต้องพัฒนาร่างกายและจิตใจให้มีศักยภาพที่พร้อมอยู่ในสังคมโลกด้วยความเข้มแข็ง
สามารถต่อสู้ อุปสรรคและปัญหาต่างๆด้วยความรู้ความสามารถรอบด้านอย่างมีภูมิคุ้มกัน  ประกอบด้วย
คุณธรรม และสภาพแวดล้อมที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมความเป็นไทย  มีความสัมพันธ์กับชุมชนและอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  กีฬา  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่กล่าวข้างต้น  โรงเรียนจึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนข้ึนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  
 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อการติดต่อ ประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน และส่วนราชการต่าง ๆ  ถูกต้อง ทันเวลาตลอดจน
การจัดเก็บเอกสารมีระเบียบ  และเป็นระบบ 

2. เพื ่อดำเนินการตามนโยบายการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน   
ปีการศึกษา 2564 

3. เพื่อสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  ทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยเสมอภาค เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร  
ข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนกับบุคคลสู่สังคมและชุมชน 
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3. เป้าหมาย 

1. สามารถปฏิบัติงานสารบรรณ รับ –สง่ หนังสือราชการไปยงัหน่วยงาน บุคคลทีเ่กี่ยวข้องได ้
ทันเวลาร้อยละ 100 

2. แจ้งหนงัสอืเวียนใหบุ้คลากรในโรงเรียนใหท้ราบและถือปฏิบตัิงานได้ทันเวลาร้อยละ 100 
 
3. โรงเรียนสามารถเพิ่มศักยภาพในการรบันักเรียนดีข้ึนกว่า ปี 2563 ร้อยละ 80 ได้ระดับดเีลิศ 

ข้ึนไป 
4. โรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชนได้รบัข่าวสาร ข้อมลูเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกนัรอ้ยละ 80 ได ้

ระดบัดเีลิศข้ึนไป 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 (Plan) 
- ประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินการจัดทำ
กิจกรรมตามโครงการ  

 
- 
 

 
ครูลำเทียน 
และคณะ 

 
ตุลาคม 2564 

2 (Do)  
-  กจิกรรมงานธุรการและประสานงาน 
-  กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ 
-  กิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา 

 
23,852 
55,000 
30,000 

 
ครูลำเทียน 
และคณะ 
ครูศักดา 
ครูอุทัย 

 
ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

3 (Check)  
- ประเมินโครงการตามแบบประเมินและการ
ติดตามการดำเนินงานของโครงการ 

 
- 
 

 
ครูลำเทียน 
และครลูิขิต 

 
มีนาคม 2565 - 
กันยายน 2565 

4 (Act)  
- ประชุมปรบัปรุงโครงการ/กจิกรรมในงาน
บรหิารประจำป ี

 
- 
 

 
ครูลำเทียน 
และคณะ 

 
กันยายน 2565 

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย 108,852 
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5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน(บาท) 

1 กิจกรรมงานธุรการและประสานงาน 

 

- อปุกรณ์งานธุรการและ
ประสานงาน 

23,852 

 

2 กิจกรรมงานประชาสมัพันธ์ 

 

- ปรบัช่อมบำรุงอปุกรณ์  

- จัดทำวารสาร  500  เลม่ 

- เลนส์กล้อง Fuji  

5,000 

35,000 

15,000 

3 งานโสตทัศนศึกษา - ซ่อมบำรงุและพฒันางาน 
โสตทัศนศึกษา 

30,000 

รวมท้ังสิ้น 108,852 

6. สถานท่ีดำเนินงาน   

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

           1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณ  งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ดำเนินการ 

เงินอุดหนุนรายหัว 108,852 บาท เงินอื่น ๆ ............................................................ บาท 

⬜ งบประมาณบุคลากร...................….….บาท ⬜ แหล่งเงิน.......................………………….บาท 

☑ งบดำเนินการ……….…108,852.….บาท ⬜ งบดำเนินการ…………………………….บาท 

- ค่าตอบแทน/ใช้สอย..…………………..บาท - ค่าตอบแทน/ใช้สอย..…………….…….บาท 
- ค่าวัสดุ............………..…108,852.….บาท - ค่าวัสดุ........................………………….บาท 
- ค่าครุภัณฑ์..................………………….บาท - ค่าครุภัณฑ์..................………………….บาท 
- ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..…………….....บาท - ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….…………....บาท 
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9. การประเมินผล   

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 
1. ร้อยละ 80 ของงานพฒันาระบบบรหิารจัดการ
และดำเนินงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

- ดจูากผลงานที่ปฏิบัต ิ - แบบสังเกตผลงาน 

2. ร้อยละ 80 ของงานพฒันาระบบบรหิารจัดการ
พัฒนาระบบข้อมูล โดยใช้ระบบ ICT 

- การประเมิน - แบบประเมิน 

3. สามารถรบันักเรียนได้ตามแผนการรับนกัเรียน 
ปีการศึกษา  2563  รอ้ยละ 80 

- รายงานการรบันักเรียน - แบบสรปุการ
รายงาน 

4. โรงเรียนสามารถเพิ่มศักยภาพในการรบันักเรียน
ดีข้ึนกว่า ปี  2563    

- ประเมินความพงึพอใจ - แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

5. ร้อยละ 80 นักเรียนและบุคลกรในโรงเรียน
ได้รับข่าวสารการประชาสมัพันธ์จากโรงเรียน 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

6. ร้อยละ 80 ผู้ปกครองและชุมชนได้รบัข่าวสาร
การประชาสมัพันธ์จากโรงเรียน (วารสารโรงเรียน 
แผ่นพับ หนงัสอืฯ) 

- การสอบถาม - แบบลงทะเบียน 
ของผู้ปกครองและ
ชุมชน 

7. ร้อยละ 80 นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจ 

- ใช้แบบประเมินความ 
  พึงพอใจ 

- แบบประเมินความ 
  พึงพอใจ 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. งานธุรการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพเป็น
ระบบถูกต้องรวดเร็ว 

2. โรงเรียนได้รบัความไว้วางใจจากผู้ปกครองนำนกัเรียนมาสมคัรเข้าเรียนตามแผนโรงเรียนและ
สามารถเพิ่มศักยภาพในการรบันักเรียน 

3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความสมัพันธ์อันดีกับโรงเรียน เข้าใจในภารกิจ พรอ้มให้ความร่วมมือ
สนับสนุนการเรียนการสอน ให้มปีระสทิธิภาพดียิ่งขึ้น 

บันทึกเสนอ 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 

 

ลงช่ือ........................................ 

     (นางสาวลำเทียน  สัทธศร)ี 

            ตำแหน่ง  ครู 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

 

ลงช่ือ.......................................... 

(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 

        ประธานคณะกรรมการ 

        สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

☑ อนมุัติ        ⬜ ไม่อนุมัต ิ

 

ลงช่ือ.......................................... 

(นายเจนวุฒิ  บุญชูพงศ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง 
“อุดมรัชต์วิทยา” 
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ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 

กิจกรรม โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ลักษณะโครงการ ☑ โครงการต่อเนือ่ง ⬜ โครงการใหม ่

แผนงาน กลุ่มบรหิารทั่วไป 

สนองการประกนัคุณภาพ
ใน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 และ 3 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที ่1 และ 3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภัทรพงศ์  คมสัน 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 

1.หลักการและเหตุผล 

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้อง
ดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 
10 วรรค 1บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ัน
พื ้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที ่ร ัฐจะต้องจัดให้อย่างทั ่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ” ดังนั้น 
สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มรีะบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน 

ยุทธศาสตร์ของเขตพื้นที ่การศึกษาฯ และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  
กำหนดให้จัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประกอบกับสภาพสังคมที่
อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้ผู้คนในสังคมแข่งขันกันประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว อยู่รอด
โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง ไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม  จากภาพข่าวที่เห็นอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลกระทบถึง
เยาวชนขาดต้นแบบที่ดีในการดำเนินชีวิต  โรงเรียนตระหนักถึงปัญหา จึงได้จัดโครงการนี้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นกัเรียนรูจ้ักหน้าที่ของตนเอง และเคารพความคิดเหน็ของผู้อื่นตามหลักประชาธิปไตย 

2. เพื่อให้นกัเรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 

3.  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 
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3. เป้าหมาย 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีเลิศข้ึนไป  

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 (Plan) 
- ประชุมวางแผนกจิกรรม / โครงการ 

 
- 

 
ครูภัทรพงศ์ 
และคณะ 

 
ตุลาคม 2564 

2 (Do)  
หัวหน้างานและคณะกรรมการกจิกรรม
ดำเนินงานตามที่ได้รบัมอบหมาย 
- กจิกรรมสง่เสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน
และสภานักเรียน 
- กจิกรรมสง่เสรมิคนดีศรี อร. 
- กจิกรรมโครงงานคุณธรรมและความดี
สากล 
- กจิกรรมทำบญุวันธรรมสวนะและตักบาตร
อาหารแห้งในวันสำคัญ 
- กจิกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย ์
- กจิกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา 

 
 
 

2,725 
 

1,500 
1,020 

 
- 
 

15,440 
 

500 

 
 
 

ครูสิทธิชัย 
 

ครูสิทธิชัย 
ครูวิภาวรรณ 

 
ครูสิทธิชัย 

 
ครูภัทรพงศ์ 

 
ครูภัทรพงศ์ 

 
 
 

ตุลาคม 2564 
- กันยายน

2565 
 
 
 
 
 

3 (Check)  

- ผู้รบัผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก  

ในการดำเนินกจิกรรมของผูเ้กี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานทีโ่ครงการฯ กำหนด  

 

- 

 

ครูภัทรพงศ์ และ 

ครูลิขิต 

 

มีนาคม 2564 
- 

สิงหาคม 
2565 

4 (Act)  

- ประชุมปรบัปรุงโครงการ / กจิกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจำปี  

 

- 

 

ครูภัทรพงศ์ และ
คณะ 

 

กันยายน 
2565 

     งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย 21,185 
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5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน(บาท) 

1 กิจกรรมสง่เสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและ
สภานักเรียน 

- กระดาษ A4 10 รมี 

- ป้ายช่ือ 20 

- กระดาษเทาขาว 20  

- กรรไกร 5 อัน 

- เชือกปอ 10 ม้วน 

- ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดกลาง 20 
แผ่น 

625 

500 

200 

400 

300 

700 

2 กิจกรรมสง่เสริมคนดีศรี อ.ร. - ของรางวัลนักเรียน (โล่ห,์ 
เกียรตบิัตร) 

1,500 

3 กิจกรรมโครงงานคุณธรรมและความดีสากล - ปากกามาร์คเกอร์2 หัว ตราม้า 
(สีน้ำเงิน สีแดง สเีขียว) สีละ 20 
แท่ง 

- กระดาษ A4 (เกียรติบัตร) 2 รีม 

1,020 

4 กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา  

และพระมหากษัตริย ์

- ต้นมะลิ 150 ต้น × 20 บาท 
- ค่าอาหารว่างผู้ปกครอง   
150 คน × 30 บาท 
- ค่าป้ายไวนิล 
- เทียนพรรษา 4 ต้น × 800 บาท 
- เครื่องไทยธรรม 4 ชุด × 400 
บาท 
- กระถางและดอกไม้ประดับ    
เทียนพรรษา 
- อาหารว่างแขกผู้มเีกียรติ  
 (50 ชุด × 20 บาท) 

3,000 
4,500 

 
540 

3,200 
1,600 

 
1,600 

 
1,000 

5 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา - กระดาษ A4  4 รีม 500 

รวมท้ังสิ้น 21,185 
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6. สถานท่ีดำเนินงาน   

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

           1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณ งบประมาณท้ังหมดท่ีใช้ดำเนินการ 

เงินอุดหนุนรายหัว 21,185 บาท เงินอื่น ๆ ............................................................ บาท 

⬜ งบประมาณบุคลากร.......………….….บาท ⬜ แหล่งเงิน..........................…………….บาท 

☑ งบดำเนินการ………….…21,185...….บาท ⬜ งบดำเนินการ………………..…………….บาท 

- ค่าตอบแทน/ใช้สอย..…………………..บาท - ค่าตอบแทน/ใช้สอย..…………….…….บาท 
- ค่าวัสด.ุ...........…….……..21,185.…...บาท - ค่าวัสด.ุ.......................………………….บาท 
- ค่าครุภัณฑ์..................………………….บาท - ค่าครุภัณฑ์..................………………….บาท 
- ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..…………….....บาท - ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….…………....บาท 

9. การประเมินผล   

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 

1. เพือ่ให้นักเรียนรู้จกัหน้าที่ของตนเอง และเคารพ
ความคิดเห็นของผู้อื่นตามหลักประชาธิปไตย 

- การสังเกตพฤติกรรม 

- การสอบถาม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบสอบถาม 

2. ผูเ้รียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน - การสังเกตพฤติกรรม 

- การสอบถาม 

- แบบสำรวจการมาเรียน 

- แบบบันทึกพฤติกรรม 

- แบบสอบถาม 

 

3. ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสงัคม - สังเกตพฤติกรรม 

- การรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบบันทึกเสนอผลการ
ดำเนินงาน 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. นักเรียนรู้จกัหน้าที่ของตนเอง และเคารพความคิดเห็นของผูอ้ื่นตามหลักประชาธิปไตย  
2. นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
3. นักเรียนมีการบำเพญ็ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสงัคม 
 

บันทึกเสนอ 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ........................................ 

        (นายภัทรพงศ์ คมสัน) 

            ตำแหน่ง  ครู 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ.......................................... 

(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 

         ประธานคณะกรรมการ 

         สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

☑ อนุมัติ        ⬜ ไม่อนุมัติ 

ลงช่ือ.......................................... 

(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 

ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา ” 
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ชื่อโครงการ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ลักษณะโครงการ ☑ โครงการต่อเนือ่ง ⬜ โครงการใหม ่
แผนงาน กลุ่มบรหิารทั่วไป 
สนองการประกนัคุณภาพใน มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที ่2 และ 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายลิขิต  บุญครอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

             

1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 55 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการใหเ้ดก็
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที ่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ     พ.ศ. 2542และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน และแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีทักษะการดำรงชีวิต รู้บทบาทหน้าที่ของการเป็น
สมาชิกที่ดีของที่บ้าน และโรงเรียน และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา 
3. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาและส่งเสริมนักเรียนในทุกๆ ด้าน 
4. เพื่อให้นักเรียนรู้เห็นคุณค่าของตนเอง หลีกเลี่ยงยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำกิจกรรม

สร้างสรรค์ 
 
3. เป้าหมาย 

1. นักเรียนโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ร้อยละ 100 ได้ได้รับการเยี่ยมบ้านจากครูที่ปรึกษา 
2. นักเรียนโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ร้อยละ 100 ได้รับการประเมินแบบทดสอบ SDQ, EQ 

และทราบผลการคัดกรองจากครูที่ปรึกษา 
3. นักเรียนไดร้ับการป้องกัน สง่เสรมิ แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ ร้อยละ 100 

 
 
 
 



103 

 

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 (Plan) 
- ประชุมวางแผนกจิกรรม / โครงการ 

 
- 

 
ครูลิขิต  

และคณะ 

 
ตุลาคม 2564 

2 (Do)  
หัวหน้างานและคณะกรรมการกจิกรรม
ดำเนินงานตามที่ได้รบัมอบหมาย 
- กจิกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน  
- กจิกรรมพัฒนาวินัยผู้เรียน 
- กจิกรรมเฝ้าระวังยาเสพติด 
- กจิกรรมทบูีนัมเบอร์วัน 
- กจิกรรมปจัฉิมนิเทศ 
- กจิกรรมปฐมนิเทศ 

 
 

16,095 
10,000 
6,000 
500 

6,520 
7,740 

 
ครูลิขิต 

 
ครูลิขิต 

ครูพูลศักดิ ์
ครูพรรษชล 
ครูพรรษชล 
ครูภัทรพงศ์ 

ครูลิขิต 

 
ตุลาคม 2564 -
กันยายน 2565 

3 (Check)  
- ผู้รบัผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก  
ในการดำเนินกจิกรรมของผูเ้กี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานทีโ่ครงการฯ กำหนด  

 
- 

 
ครูลิขิต   

 
มีนาคม 2565 - 
สิงหาคม 2565 

4 (Act)  
- ประชุมปรบัปรุงโครงการ/กจิกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจำป ี 

 
- 

 
ครูลิขิต และ

คณะ 

 
กันยายน 2565 

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย 46,855 
  

 

 

5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน(บาท) 
1 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน - กระดาษ A4 80g 15 รีม 

- การ์ดสี A4 210g 16 รมี 
(เหลือง, ฟ้า, ชมพู, เขียว สีละ 4 รีม)  
- แรกซีน 1” 10 ม้วน (25 หลา) 
- แรกซีน 1.5” 10 ม้วน (25 หลา) 
- การ์ดสี A4 120g ชมพู 4 รมี 
- เทป 2 หน้า 10 มม.(เยื่อเทป) 10 ม้วน 
- เช่าพื้นที่เว็บไซต์ระบบSDQ 
- เครื่องปริ้นเตอร์  

1,875 
2,640 

 
400 
600 

1,160 
420 

4,000 
5000 
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ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน(บาท) 
2 กิจกรรมพัฒนาวินัยผูเ้รียน - กระดาษ A4 80g 15 รีม 

- จอบถาก 6 อัน 
- เสียม 6 อัน 
- รถเข็นลอ้คู่แม็กซ ์ 2 คัน 

1,500 
3,000 
3,000 
2,500 

3 กิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติด 
 

- ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ 
(กัญชา)  
- ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (ยาบ้า) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ป้ายไวนิล 1 ป้าย 
- ถ้วยรางวัล 

1,500 
 

1,000 
 

3,500 

4 กิจกรรมทูบีนมัเบอร์วัน - ค่าวิทยากรซ้อมการแสดง 
- ค่าอปุกรณ์การแต่งกาย, อาหาร 

3,000 
11,000 

5 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ - ลูกโป่งใบใหญ่ (สีฟ้า,สีเหลอืง)  
- ริบบิ้น (สีฟ้า,สเีหลือง) 2 โหล 
- ดอกไม้ประดับ 30 ช่อ 
- สายสญิจนม์้วนใหญ ่ 7 ม้วน 
- ดอกกุหลาบ  220 ดอก 
- ป้ายไวนิล 

720 
600 

3,000 
560 

1,100 
540 

6 กิจกรรมปฐมนเิทศ - ค่าอาหารว่างนักเรียน 
240 คน × 30 บาท (2 มื้อ) 
- ค่าป้ายไวนิล 

7,200 
 

540 

รวมท้ังสิ้น 46,855 
 
6. สถานท่ีดำเนินงาน   

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
           1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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8. งบประมาณ งบประมาณท้ังหมดท่ีใช้ดำเนินการ 
เงินอุดหนุนรายหัว 46,855 บาท เงินอื่น ๆ .......................................................... บาท 

⬜ งบประมาณบุคลากร.......…………….บาท ⬜ แหล่งเงิน..........................…………….บาท 

☑ งบดำเนินการ……….…46,855…….บาท ⬜ งบดำเนินการ………………..………….บาท 
• ค่าตอบแทน/ใช้สอย..……………..บาท • ค่าตอบแทน/ใช้สอย..……………..บาท 
• ค่าวัสดุ............…..…46,855…….บาท • ค่าวัสดุ.....................………………….บาท 
• ค่าครุภัณฑ์..................………….บาท • ค่าครุภัณฑ์............………………….บาท 
• ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..………...บาท • ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….……....บาท 

•  
9. การประเมินผล   

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 
1.นักเรียนไดร้ับการเยี่ยมบ้านจากครูทีป่รกึษา และได้รับ
การช่วยเหลือ 

- การเยี่ยมบ้าน - แบบบันทึกการเยี่ยม
บ้าน 

2.นักเรียนได้ทำแบทดสอบ SDQ, EQ และทราบผลการ
คัดกรองจากครทูี่ปรึกษา 

- การทำแบบ
ประเมิน 

- แบบสรปุการประเมิน 
SDQ, EQ   
- แบบสรปุการคัดกรอง  

3.นักเรียนไดร้ับการป้องกัน สง่เสรมิ แก้ไขพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ 

- การสังเกต
พฤติกรรม  

แบบบันทึกการช่วยเหลือ 

 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. นักเรียนไดร้ับการเยี่ยมบ้านจากครูทีป่รกึษา และได้รับการช่วยเหลือ 
2. นักเรียนได้ทำแบทดสอบ SDQ, EQ และทราบผลการคัดกรองจากครูทีป่รึกษา  
3. นักเรียนไดร้ับการป้องกัน สง่เสรมิ แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ 

 
 
บันทึกเสนอ 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ........................................ 
       (นายลิขิต บุญครอบ) 
            ตำแหน่ง  คร ู
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ.................................. 
(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 

   ประธานคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

☑ อนุมัต ิ       ⬜ ไมอ่นุมัต ิ
 

ลงช่ือ.......................................... 
(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา ” 
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ชื่อโครงการ โครงการสง่เสรมิความสัมพันธ์ผู้ปกครองและครู 
กิจกรรม ส่งเสริมความสมัพันธ์ผูป้กครองและครู 
ลักษณะโครงการ ☑ โครงการต่อเนือ่ง ⬜ โครงการใหม ่
แผนงาน กลุ่มบรหิารทั่วไป 
สนองการประกนัคุณภาพใน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2  

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที ่2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเชิดศักดิ์  ขำวิจิตร 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

             

1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 55 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการใหเ้ดก็
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2521 มาตรา 8 ข้อ 2 กำหนดหลักการจัดการศึกษาไว้
ดังนี้“ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” สถานศึกษาหรือโรงเรียนซึ่งเป็นองค์กรในการจดัการศึกษาใหก้บั
ชุมชนต้องอาศัยความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโรงเรียน
นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ได้เห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาทั้งนี้เพื่อชุมชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาสถานศึกษาได้กำหนดบทบาทหน้าที ่ให้กับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้คณะกรรมสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2553 และระเบียบอื่นๆมีการกำกับติดตามดูแลและขับเคลื่อน
การดำเนินงานของสถานศึกษาโดยผู้ปกครองชุมชนศิษย์เก่าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสถานศกึษามี
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษาทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษา  
 
2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกำหนด 
2. เพื ่อให้ผู้ปกครองและครู ได้ทราบข้อมูลนักเรียน และช่วยกันเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนให้เป็นตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา 
 
 
 
 



107 

 

3. เป้าหมาย 
     1. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู รู้และปฏิบัติหน้าทีต่ามระเบียบกำหนด ร้อยละ 80 ได้ระดับดี
เลิศข้ึนไป 
     2. ผู ้ปกครองและครู ได้ทราบข้อมูลนักเรียน และช่วยกันเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนให้เป็นตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเลิศข้ึนไป 
     3. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเลิศข้ึนไป 
 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 (Plan) 
- ประชุมวางแผนกจิกรรม / โครงการ 

 
- 

 
ครูลำเทียน 
และคณะ  

 
ตุลาคม 2564 

  (Do)  
หัวหน้างานและคณะกรรมการกจิกรรม
ดำเนินงานตามที่ได้รบัมอบหมาย 
- กจิกรรมประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู 
- กจิกรรมประชุมผู้ปกครอง  

 
 

500 
500 

 
 

 
ครูลำเทียน 

ครูลำเทียนและ 
ครูที่ปรึกษา  

 
 
 

ตุลาคม 2564 -
กันยายน 2565 

3 (Check)  
- ผู้รบัผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก  
ในการดำเนินกจิกรรมของผูเ้กี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานทีโ่ครงการฯ กำหนด  
  

 
- 

 
ครูลำเทียนและ 

ครู 

 
มีนาคม 2565 - 
สิงหาคม 2565 

ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

4 (Act)  
- ประชุมปรบัปรุงโครงการ/กจิกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564   

 
- 

 
ครูลำเทียนและ

คณะ 

 
กันยายน 2565 

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย 1,000 
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5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน(บาท) 
1 กิจกรรมประชุมสมาคมผูป้กครองและครู - กระดาษ A4 2 รมี 250 

2 กิจกรรมประชุมผูป้กครอง - ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย  
- ค่าปากกาลกูลื่น Elfen 0.5  
2 กระบอก 100 แทง่ 

550 
200 

รวมท้ังสิ้น 1,000 
 
6. สถานท่ีดำเนินงาน   

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
           1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
8. งบประมาณ งบประมาณท้ังหมดท่ีใช้ดำเนินการ 
เงินอุดหนุนรายหัว 1,000 บาท เงินอื่น ๆ ............................................................ บาท 

⬜ งบประมาณบุคลากร..................…. บาท ⬜ แหล่งเงิน..........................…………. บาท 

☑ งบดำเนินการ……………1,000…...บาท ⬜ งบดำเนินการ………………..………….บาท 
• ค่าตอบแทน/ใช้สอย..……………..บาท • ค่าตอบแทน/ใช้สอย..……………..บาท 
• ค่าวัสดุ…………...……….1,000.…. บาท • ค่าวัสดุ........................…………….บาท 
• ค่าครุภัณฑ์..................………….บาท • ค่าครุภัณฑ์..................…………….บาท 
• ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..………....บาท • ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….……....บาท 

 
9. การประเมินผล   

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 
1.คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู  
รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกำหนด 

- การสอบถาม 
- การเข้าร่วม
ประชุม 

- แบบสอบถาม 
- รายงานการ
ประชุม 

2.ผู้ปกครองและครู ได้ทราบข้อมลูนักเรียน และช่วยกันเสรมิสร้าง
คุณภาพนักเรียนใหเ้ป็นตามคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- การสอบถาม 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
- แบบสอบถาม 

3.ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา - การสอบถาม - แบบสอบถาม 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกำหนด 
2. ผู ้ปกครองและครู ได้ทราบข้อมูลนักเรียน และช่วยกันเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนให้เป็นตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา 

 

 
 

บันทึกเสนอ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 
 
ลงช่ือ........................................ 
       (นายลิขิต  บุญครอบ) 
            ตำแหน่ง  ครู 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงช่ือ.......................................... 
(ดร.ดำรงค์  ชลสุข) 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน    

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 อนุมัติ         ไม่อนุมัต ิ
 

ลงช่ือ.......................................... 
(นายเจนวุฒิ  บุญชูพงศ์) 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา ” 



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
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รายช่ือโครงการกลุ่มบริหารบุคคล 

ข้อ รายชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณ 

1 
โครงการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสทิธิผลของผู้บริหาร 

ครูจารุณี 9,720 

2 โครงการเสรมิสร้างขวัญและกำลงัใจและการรกัษาวินัย ครูวิภาวรรณ   19,508 
3 โครงการพัฒนาบุคลากรรอบด้าน ครูธีรศานต์ 110,140 

4 
โครงการจัดจ้างบุคลากรเพือ่ปฏิบัตหิน้าที่ในสถานศึกษาและลด
ภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 2/2564 

ครูวิภาวรรณ   204,162 
(เงินเหลื่อมปี) 

5 โครงการจัดจ้างครผููส้อนสาขาวิชาขาดแคลน ครูจารุณี 120,000 
(เงินเหลื่อมปี) 

รวมท้ังสิ้น  463,530 
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ชื่อโครงการ  โครงการ การพฒันาสง่เสรมิการปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลของผูบ้รหิาร 

กิจกรรม  กิจกรรม การพฒันาสง่เสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลของผูบ้รหิาร 

ลักษณะโครงการ  ☑ โครงการต่อเนือ่ง ⬜ โครงการใหม ่

แผนงาน  กลุ่มบรหิารบุคคล 

สนองการประกนัคุณภาพ
ภายใน 

 มาตรฐานโรงเรียนที่ 2 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจารุณี  ธรรมสาล ี

ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการใหเ้ดก็
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ มาตรา 30 กำหนดไวว่้า 
“ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวจิัย
เพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้ที ่เหมาะสมกับผู ้เร ียนในแต่ละระดับการศึกษา”ซึ ่งการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้นผู้นำหรือผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้าน มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะในการบริหารอย่างมีส่วนร่วมของงานทั้ง4ฝ่าย
ของสถานศึกษาทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้
การจัดการศึกษาบรรลเุปา้หมายตามทีก่ำหนดไว้โรงเรยีนนครหลวง“อดุมรัชต์วิทยา”ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ในหลักการดังกล่าวจึงได้จัดต้ังโครงการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของ
ผู้บริหารขึ้น  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างรอบด้านโดยความร่วมมือของบุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด  

 
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ และมีความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา โดยใช้ผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย่างรอบด้าน จากการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากคณะบริหาร ครู และ
นักเรียน 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 
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3. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผลร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีเลิศข้ึนไป 

 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1 (Plan) 

- คณะผู้บริหารประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจง
โครงการฯกิจกรรม และมอบหมายภาระงานให้
หัวหน้างานดำเนินงานตามโครงการที่ได้รบั
มอบหมาย 

 
-  

 
-คณะผู้บรหิาร 
-ครูจารุณี 
ธรรมสาล ี
-ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิร ิ
และ
คณะทำงาน  

 
ธันวาคม  
2564 

2 (Do)  
หัวหน้างานและคณะกรรมการกจิกรรมดำเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
• กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  
โดยมีการประเมินอย่างรอบด้านของครู โดยการ
มีส่วนร่วมจากผู้บริหาร ครู และและนกัเรียน 
เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลครูดีแต่ละประเภท 
  

 

9,720 

 
-ครูธีรศานต ์
โพธ์ิสามต้น 
-ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิร ิ
-ครูจารุณี 
ธรรมสาล ี 

 
มกราคม 2565  

3 (Check)  
-ประเมินโครงการตามแบบประเมินและการ
ติดตามการดำเนินงานของโครงการ 

 
- 

 
-ครูธีรศานต์
โพธ์ิสามต้น 
-ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิร ิ
-ครูจารุณี 
ธรรมสาล ี

 
กันยายน2565 
-ตุลาคม 2565 

4 (Act)  
- ประชุมปรบัปรุงโครงการ/กจิกรรมในแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
- 

 
-ครูธีรศานต์ 
โพธ์ิสามต้น 
-ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิร ิ
-ครูจารุณี 
ธรรมสาล ี

 
ตุลาคม 2565 

       งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย 9,720   
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5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวม 

1  กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-การอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
บรหิาร 

9,720 

รวมท้ังสิ้น 9,720 
 
6. สถานท่ีดำเนินการ 
 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
 
8.งบประมาณ  งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ดำเนินการ 
 
เงินอุดหนุน 9,720 บาท เงินอื่น ๆ ............................................................ บาท 

⬜ งบประมาณบุคลากร.......………….…บาท ⬜ แหล่งเงิน..........................……………บาท 

☑ งบดำเนินการ……………….…………บาท ⬜ งบดำเนินการ………………..…………บาท 

• ค่าตอบแทน/ใช้สอย..……9,720.บาท • ค่าตอบแทน/ใช้สอย..…………….…บาท 

• ค่าวัสดุ.............................………. บาท • ค่าวัสดุ........................……………บาท 

• ค่าครุภัณฑ์..................…….………บาท • ค่าครุภัณฑ์..................……………บาท 

• ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..……....…..บาท • ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….………….บาท 
 
9. การประเมินผล   

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 
1.ครูทุกคนได้รบัการพฒันาโดยใช้ผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย่างรอบด้าน 
จากการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากคณะบรหิาร 
ครู และนักเรียน  

-ประเมินอย่างรอบด้าน
ของครู โดยการมีส่วนร่วม
จากผูบ้รหิาร ครู และและ
นักเรียน 
-การประเมินความพงึ
พอใจ  

-แบบลงคะแนนเสียง
คัดเลือกครูดี แต่ละ
ประเภท จากผู้บริหาร ครู
และนักเรียน  

2.ครูทุกได้รบัการพัฒนาโดยใช้ผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย่างรอบด้าน 
จากการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากคณะบรหิาร 
ครู และนักเรียน อยู่ในระดบัดีเด่น ร้อยละ80  

-การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอย่างรอบด้าน 

-แบบรายงานการ
ปฏิบัติงานของราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา  
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.ครูทุกคนได้รบัการพฒันาโดยใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย่างรอบด้าน จากการ

บรหิารแบบมสี่วนร่วมจากคณะบริหาร ครู และนักเรียน 
2.ครูทุกได้รบัการพัฒนาโดยใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัตงิานของครูอย่างรอบด้าน จากการบริหาร

แบบมสี่วนร่วมจากคณะบริหาร ครู และนักเรียน อยู่ในระดับดีเด่น ร้อยละ80 
 

 
บันทึกเสนอ 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 
 
ลงช่ือ........................................ 
      (นางสาวจารุณี ธรรมสาลี) 
            ตำแหน่ง  คร ู
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
ลงช่ือ................................... 
(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 
ประธานคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

☑ อนุมัต ิ       ⬜ ไมอ่นุมัต ิ
 

ลงช่ือ.......................................... 
(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
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ชื่อโครงการ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจและการรักษาวินัย 
กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ 
ลักษณะโครงการ ⬜ โครงการต่อเนือ่ง ☑ โครงการใหม ่
แผนงาน กลุ่มบรหิารบุคคล  
สนองการประกนัคุณภาพภายใน มาตรฐานโรงเรียนที่ 2 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิภาวรรณ  บรรจงศิร ิ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 
1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการใหเ้ดก็
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนัน้ สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ มาตรา 30 กำหนดไวว่้า 
“ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวจิัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผูเ้รียนในแต่ละระดับการศึกษา” การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ทำให้ทุกฝ่ายเกิดความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรยีน ก่อให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงาน อย่าง
เต็มกำลังความสามารถ และเกิดความสัมพันธภาพที่ดีต่อองค์กร  เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามที่
กำหนดไว้  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดตั ้งโครงการพัฒนา
เสริมสร้างขวัญและกำลงัใจข้ึน  เพื่อให้เป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพือ่ใหผู้้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
2. เพือ่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรมีวินัยและรกัษาวินัย เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

 
3. เป้าหมาย 
 1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจมีขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพอยู่ในระดับดเีลิศข้ึนไป 
 2. ร้อยละ 80 ข้าราชการครูและบุคลากรมีวินัยและรักษาวินัย เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมอยู่ใน
ระดับดเีลิศข้ึนไป 
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4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 
ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1 (Plan) 

- ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงานให้หัวหน้างานดำเนินงาน
ตามโครงการที่ได้รบัมอบหมาย 

 
-  

 
-ครูธีรศานต์   
โพธ์ิสามต้น 
-ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิร ิ
-ครูจารุณี  
ธรรมสาล ี 

 
กันยายน 2564 

2 (Do)  
หัวหน้างานและคณะกรรมการกจิกรรม
ดำเนินงานตามที่ได้รบัมอบหมาย 
     - กจิกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ
กำลังใจ 
     - ผู้บริหารและคณะครูให้คำปรึกษา 
คำแนะนำในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

 
 

19,508 

 
-ครูธีรศานต์ 
โพธ์ิสามต้น 
-ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิร ิ
-ครูจารุณี  
ธรรมสาล ี 

 
กันยายน2564 -
ตุลาคม 2565  

3 (Check)  
- ประเมินโครงการตามแบบประเมินและการ
ติดตามการดำเนินงานของโครงการ 

 
- 

-ครูธีรศานต์ 
โพธ์ิสามต้น 
-ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิร ิ
-ครูจารุณี  
ธรรมสาล ี 

กันยายน2564 -
ตุลาคม 2565 

ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

4 (Act)  
- ประชุมปรบัปรุงโครงการ/กจิกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565   

 
- 

-ครูธีรศานต์ 
โพธ์ิสามต้น 
-ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิร ิ
-ครูจารุณี  
ธรรมสาล ี

 
กันยายน 2565 

       งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย 19,508   
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5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวม 
1 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ

กำลังใจ 
- กระดาษหอมทำปก 180 แกรม  
5 ห่อ  ( 5 x 130 ) 
- ของขวัญวันเกิด 50  ช้ิน  
(50 x 200) 
- ของขวัญครูเกษียณอายุ
ราชการ  2  ช้ิน 
- ป้ายไวนิลครูเกษียณ  
- โล่ครเูกษียณ 
- กระดาษ A4 (10 x 125) 
- กระดาษโฟโต้ ( 3 x 150 ) 
- กาว 2 หน้า (เยื่อกาว) (6 x 26) 

650 
 
10,000 
 

3,000 
 

2,000 
2,000 
1,250 

450 
158 

รวมท้ังสิ้น 19,508 
 
6. สถานท่ีดำเนินการ 
 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
           1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
8. งบประมาณ งบประมาณท้ังหมดท่ีใช้ดำเนินการ 
เงินอุดหนุน .......19,508........บาท เงินอื่น ๆ ....................................................บาท 

⬜ งบประมาณบุคลากร.......………….…บาท ⬜ แหล่งเงิน..........................……บาท 

☑ งบดำเนินการ……………….…บาท ⬜ งบดำเนินการ………………..บาท 
• ค่าตอบแทน/ใช้สอย..…………..บาท • ค่าตอบแทน/ใช้สอย..………….…….บาท 
• ค่าวัสดุ.............19,508 ……….บาท • ค่าวัสดุ........................……………….บาท 
• ค่าครุภัณฑ์.................…………….บาท • ค่าครุภัณฑ์..................……………….บาท 
• ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..……………...บาท • ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….……....บาท  
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9. การประเมินผล   
ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 

1.ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มศักยภาพ  

- สอบถาม  - แบบสอบถาม  

2. ข้าราชการครูและบุคลากรมีวินัยและรักษาวินัย เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 

- ประเมิน - แบบประเมิน 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ผูบ้รหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลงัใจในการปฏิบัติงานอย่างเตม็ศักยภาพ 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรมีวินัยและรักษาวินัย เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

   
บันทึกเสนอ 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ.................................... 
  (นางสาววิภาวรรณ บรรจงศิร)ิ 
            ตำแหน่ง  คร ู
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ลงช่ือ................................. 
(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 

   ประธานคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

☑ อนุมัต ิ       ⬜ ไมอ่นุมัต ิ
ลงช่ือ.................................. 

(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา ” 
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โครงการ 
กิจกรรม 

พัฒนาบุคลากรรอบด้าน 
การอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 

ลักษณะโครงการ ☑ โครงการต่อเนือ่ง ⬜ โครงการใหม ่
แผนงาน กลุ่มบรหิารบุคคล 

สนองการประกนัคุณภาพภายใน มาตรฐานโรงเรียนที่ 2 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรศานต์  โพธ์ิสามต้น 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 
1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการใหเ้ดก็
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ มาตรา 30 กำหนดไวว่้า 
“ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวจิัย
เพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้ที ่เหมาะสมกับผู ้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา” ซึ ่งการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น   ผู้นำหรือผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้าน  มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะในการบริหารอย่างมีส่วนร่วมของงานทั้ง 4 ฝ่าย
ของสถานศึกษา  ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ได้ตระหนกัถึง
ความสำคัญในหลักการดังกล่าวจึงได้จัดตั้งโครงการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลของผู้บริหารขึ้น  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างรอบด้านโดยความร่วมมือของบุคลากร ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา   ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
 
2. วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของครูและบุคลกรทางการศึกษา 

3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดี มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล ร้อยละ 85 
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4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1 (Plan) 

- ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ และ
กิจกรรม มอบหมายภาระงานใหห้ัวหน้างาน
ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

 
-  

-ครูธีรศานต์ 
โพธ์ิสามต้น 
ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิร ิ
-ครูจารุณี  
ธรรมสาล ี 

 
กันยายน 
2564 

2 (Do)  
หัวหน้างานและคณะกรรมการกจิกรรมดำเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

-กิจกรรมการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 

 
110,140 

-ครูธีรศานต์ 
โพธ์ิสามต้น 
-ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิร ิ
-ครูจารุณี  
ธรรมสาล ี 

 
กันยายน-
ตุลาคม 2565 

3 (Check)  
- ประเมินโครงการตามแบบประเมินและการ
ติดตามการดำเนินงานของโครงการ 
 
 
 
 
  

 
- 

ครูธีรศานต์ 
 โพธ์ิสามต้น  

ตุลาคม 2565 

ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

4 (Act)  
- ประชุมปรบัปรุงโครงการ/กจิกรรมในแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
- 

-ครูธีรศานต์  
โพธ์ิสามต้น 
-ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิร ิ
-ครูจารุณี   
ธรรมสาล ี

 
กันยายน 
2565 

       งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย  110,140   
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5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวม 

1 การอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
-ค่าวิทยากร (600*4) 
               (600*4) 
-ค่าที่พัก (800*40) 
-ค่าพาหนะ (40,000) 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (240*40) 
                    (240*40) 
-ค่าสมนาคุณในการดงูาน 
(3,000)  
-ค่าเอกสาร    
-ค่าชุดตรวจแบบน้ำลาย ยี่ห้อ 
Giga 
-ค่าป้ายไวนิล 

 
2,400 
2,400 
32,000 
40,000 
9,600 
9,600 
3,000 
5,980 
4,800 
360 

รวมท้ังสิ้น 110,140 
 
6. สถานท่ีดำเนินการ 
 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 
 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

8. งบประมาณ  งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ดำเนินการ 
เงินอุดหนุน 110,140 บาท เงินอื่น ๆ ........................................................บาท 

⬜ งบประมาณบุคลากร.......……….บาท ⬜ แหล่งเงิน..........................…………บาท 

☑ งบดำเนินการ…110,140.....บาท ⬜ งบดำเนินการ………………..…บาท 
• ค่าตอบแทน/ใช้สอย 59,000 บาท • ค่าตอบแทน/ใช้สอย..………….บาท 
• ค่าวัสด ุ  11,140  บาท • ค่าวัสดุ........................…………….บาท 
• ค่าครุภัณฑ์.................……บาท • ค่าครุภัณฑ์..................…………….บาท 
• ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา  40,000 บาท • ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….………….บาท 
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9. การประเมินผล   
ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 

1.ครูและบุคลกรทางการศึกษามีความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน 

- ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบรายงานผลการประชุม/อบรม/ 
  สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

2.ครูและบุคลกรทางการศึกษาปฏิบัติงาน
ได ้   อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

- ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามเีจตคติที่
ดี  
   และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 

- ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบรายงานผลการประชุม/อบรม/ 
  สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล  

2. โรงเรียนได้รบัการประเมินตามนโยบายของภาครัฐในระดบัดีข้ึนไป 
 
 

 
บันทึกเสนอ 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ........................................ 
      (นายธีรศานต์ โพธ์ิสามต้น) 
            ตำแหน่ง  คร ู
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ลงช่ือ.................................. 
(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 

   ประธานคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

☑ อนมุัติ        ⬜ ไม่อนุมัต ิ
ลงช่ือ.......................................... 

(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
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ชื่อโครงการ จัดจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัตหิน้าที่ในสถานศึกษาและลดภาระค่าใช้จ่าย
ผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 2/2564 

กิจกรรม จัดจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัตหิน้าที่ในสถานศึกษาและลดภาระค่าใช้จ่าย
ผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 2/2564 

ลักษณะโครงการ ⬜ โครงการต่อเนือ่ง ☑โครงการใหม ่
แผนงาน กลุ่มบรหิารบุคคล  
สนองการประกนัคุณภาพ
ภายใน 

มาตรฐานโรงเรียนที่ 2 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิภาวรรณ  บรรจงศิร ิ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 
1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการใหเ้ดก็
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ มาตรา 30 กำหนดไวว่้า 
“ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวจิัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา” การเพิ่มอัตรากำลังลูกจ้าง ให้เพียงพอกับ
ปริมาณงานด้านการดูแลอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของโรงเรียน และเป็นการช่วยลด
ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดตั้ง
โครงการจัดจ้างบุคลากรเพื ่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาและลดภาระค่าใ ช้จ่ายผู ้ปกครองในภาคเรียนที่ 
2/2564ข้ึน  เพื่อให้เป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีอัตรากำลังลูกจ้างเพียงพอกับปริมาณงานด้านการดูแลอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและ
การรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน 

2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 
 

3. เป้าหมาย 
 1. ร้อยละ 80 ของลูกจ้างปฏิบัติงานเพียงพอกับปริมาณงานด้านการดูแลอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม

และการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน อยู่ในระดับดีเลิศข้ึนไป 
 2. ลูกจ้างมีผลการปฏิบัติงานจากการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับดี

เลิศข้ึนไป 
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4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1 (Plan) 

- ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงานให้หัวหน้างานดำเนินงาน
ตามโครงการที่ได้รบัมอบหมาย 

 
-  

-ครูธีรศานต์ 
โพธ์ิสามต้น 
-ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิร ิ
-ครูจารุณี  
ธรรมสาล ี

กันยายน 2564 

2 (Do)  
หัวหน้างานและคณะกรรมการกจิกรรม
ดำเนินงานตามที่ได้รบัมอบหมาย 
    - จัดจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัตหิน้าที่ใน
สถานศึกษาและลดภาระค่าใช้จ่ายผูป้กครอง
ในภาคเรียนที่ 2/2564 

 
 

204,162 

 
-ครูธีรศานต์ 
โพธ์ิสามต้น 
-ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิร ิ
-ครูจารุณี  
ธรรมสาล ี

 
กันยายน2564 
-ตุลาคม 2565  

3 (Check)  
- ประเมินโครงการตามแบบประเมินและการ
ติดตามการดำเนินงานของโครงการ 

 
- 

-ครูธีรศานต์ 
โพธ์ิสามต้น 
-ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิร ิ
-ครูจารุณี  
ธรรมสาล ี 

กันยายน2564 
-ตุลาคม 2565 

4 (Act)  
- ประชุมปรบัปรุงโครงการ/กจิกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565   

 
- 

-ครูธีรศานต์  
โพธ์ิสามต้น 
-ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิร ิ
-ครูจารุณี  
ธรรมสาล ี

 
กันยายน 2565 

       งบประมาณเงินเหลื่อมป ี 204,162   

 
5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียด
งบประมาณ 

รวม 

1 กิจกรรมจัดจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 2/2564 

ค่าจ้างบุคลากร 204,162 

รวมท้ังสิ้น 204,162 
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6. สถานท่ีดำเนินการ 
 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
           1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
8. งบประมาณ งบประมาณท้ังหมดท่ีใช้ดำเนินการ 
 
เงินอุดหนุนรายหัว.............................บาท เงินอื่น ๆ .....เงินเหลื่อมปี ..........204,162......... บาท 

⬜ งบประมาณบุคลากร............……….บาท ⬜ แหล่งเงิน......................……………….บาท 
□ งบดำเนินการ………………….…….........บาท ☑ งบดำเนินการ……………….……….บาท 

• ค่าตอบแทน/ใช้สอย..………….....บาท • ค่าตอบแทน/ใช้สอย.....204,162..บาท 
• ค่าวัสดุ..............……….....…….บาท • ค่าวัสดุ........................……......บาท 
• ค่าครุภัณฑ์..................………….บาท • ค่าครุภัณฑ์..................………….บาท 
• ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..… …….....บาท • ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….……....บาท 

9. การประเมินผล   
ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 

1. ลกูจ้างปฏิบัติงานเพียงพอกบัปริมาณงานด้านการดูแลอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอ้มและการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน 

- การติดตามการ
ปฏิบัติงาน  

- แบบบันทึกการ
ปฏิบัติงาน  

2. ลกูจ้างมีผลการปฏิบัตงิานจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ผูบ้รหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลงัใจในการปฏิบัติงานอย่างเตม็ศักยภาพ 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรมีวินัยและรักษาวินัย เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
 

 
บันทึกเสนอ 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ.................................... 
  (นางสาววิภาวรรณ บรรจงศิร)ิ 
            ตำแหน่ง  คร ู
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ลงช่ือ.................................. 
(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 

   ประธานคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

☑ อนุมัต ิ       ⬜ ไมอ่นุมัต ิ
ลงช่ือ................................... 

(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
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ชื่อโครงการ โครงการ การจัดจ้างครูผูส้อนสาขาวิชาขาดแคลน 
กิจกรรม การจัดจ้างครผููส้อนสาขาวิชาขาดแคลน 
ลักษณะโครงการ □ โครงการต่อเนื่อง ☑ โครงการใหม ่
แผนงาน กลุ่มบรหิารบุคคล 
สนองการประกนัคุณภาพภายใน มาตรฐานโรงเรียนที่ 2 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจารุณี  ธรรมสาล ี
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการใหเ้ดก็
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ มาตรา 30 กำหนดไวว่้า 
“ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวจิัย
เพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้ที ่เหมาะสมกับผู ้เร ียนในแต่ละระดับการศึกษา”ซึ ่งการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น โรงเรียนนครหลวง“อุดมรัชต์วิทยา”ได้ตระหนักถึงความสำคัญใน
หลักการดังกล่าวจึงได้จัดต้ังโครงการการจัดจ้างครูผู้สอนสาขาวิชาขาดแคลน  เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ ตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบาย
การศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    1.เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายการศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 
    1.นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายการศึกษา ร้อยละ80 อยู่ในระดับดีเลิศข้ึนไป 
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4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1 (Plan) 

- คณะผู้บริหารประชุมคณะทำงานเพื่อ
วางแผนอัตรากำลังคร ู

 
-  

 
-คณะผู้บรหิาร 
-ครูจารุณี  
ธรรมสาล ี
-ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิร ิ
และคณะทำงาน 

 
ตุลาคม 2564 

2 (Do)  
-ประกาศรบัสมัครครอูัตราจ้างในสาขาที่
คลาดแคลน 
-สอบคัดเลือกครูในสาขาที่คลาดแคลน 
ตามอัตรา 
-ดำเนินการทำสัญญาจ้างครูในสาขาที่
คลาดแคลน ที่ผ่านการคัดเลือก 
-ประเมินผลการปฏิบัตงิานของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

   
-ครูธีรศานต์  
โพธ์ิสามต้น 
-ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิร ิ
-ครูจารุณี  
ธรรมสาล ี 

 
มกราคม 2565  

3 (Check)  
- ประเมินโครงการตามแบบประเมินและการ
ติดตามการดำเนินงานของโครงการ 

 
- 

-ครูธีรศานต์  
โพธ์ิสามต้น 
-ครูวิภาวรรณ 
บรรจงศิร ิ
-ครูจารุณี  
ธรรมสาล ี

กันยายน2565 -
ตุลาคม 2565 

4 (Act)  
- ประชุมปรบัปรุงโครงการ/กจิกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
25645  

 
- 

-ครูธีรศานต์  
โพธ์ิสามต้น 
-ครูวิภาวรรณ
บรรจงศิร ิ
-ครูจารุณี 
ธรรมสาล ี

 
ตุลาคม 2565 

       งบประมาณเงินเหลื่อมป ี 120,000   
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5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียด
งบประมาณ 

รวม 

1  การจัดจ้างครผููส้อนสาขาวิชาที่ขาดแคลน ค่าตอบแทนครู
อัตราจ้าง 

120,000 

รวมท้ังสิ้น 120,000 
 
6. สถานท่ีดำเนินการ 
 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
8. งบประมาณ  งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ดำเนินการ 
 
เงินอุดหนุน ................. บาท เงินอื่น ๆ ....เงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565....... บาท 

⬜ งบประมาณบุคลากร.......……….บาท ⬜ แหล่งเงิน..........................…………….บาท 

□ งบดำเนินการ……….…………….…….บาท ⬜ งบดำเนินการ…………………………….บาท 

• ค่าตอบแทน/ใช้สอย..…………..บาท • ค่าตอบแทน/ใช้สอย..120,000.….บาท 

• ค่าวัสดุ..............................…….บาท • ค่าวัสดุ....................……………….บาท 

• ค่าครุภัณฑ์..................…………….บาท • ค่าครุภัณฑ์.................…………….บาท 

• ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..…………....บาท • ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….……….บาท 
 
9. การประเมินผล   

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 
1.นักเรียนไดร้ับการพฒันาเต็มศักยภาพ ตาม
ศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายการศึกษา 

-การติดตาม นเิทศการสอน 
-การประเมินโดยการสังเกต
สัมภาษณ์ ประเมินผลงาน การ
พัฒนาของนักเรียน 

-แบบรายงานการ
ปฏิบัติงานคร ู
-แบบการติดตาม
และประเมินผล 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

นักเรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายการศึกษา 
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บันทึกเสนอ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 
 
ลงช่ือ........................................ 
      (นางสาวจารุณี ธรรมสาลี) 
                ตำแหน่ง  คร ู
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
ลงช่ือ.................................. 
(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 
ประธานคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

☑ อนุมัต ิ       ⬜ ไมอ่นุมัต ิ
 

ลงช่ือ.......................................... 
(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา ” 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 



131 

 

รายช่ือโครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ข้อ รายชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ครูกาญจนา 5,000 
2 โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ครูนันทวด ี 7,000 
3 โครงการสง่เสรมิประสทิธิภาพการใช้งบประมาณ ครูวิจิตรา 40,396 
4 โครงการงานยานพาหนะ ครูกาญจนา 71,500 
5 โครงการงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครูมนนภา 3,000 

รวมท้ังสิ้น 126,896 
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ชื่อโครงการ โครงการกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2665 
กิจกรรม กำหนดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
ลักษณะโครงการ ☑ โครงการต่อเนือ่ง ⬜ โครงการใหม ่
แผนงาน กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
สนองการประกนัคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา พิณมณ ี
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

             
 
1.หลักการและเหตุผล 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจักรไทยผศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า "รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุก
คนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติ
ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบ
สองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั ่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่ก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั ้นสถานศึกษาทุกแห่งต้องจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกับคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอันไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เห็นความสำคัญในการพัฒนานักเรียนรอบด้านจึงได้จัดให้มี
โครงการกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีขึ้นเพื่อวางแผนในการพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพและเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพิจารณากำหนดโครงการของแต่ละกลุ่มงานให้ใช้จ่ายงบประมาณที่จัดสรรสอดคล้องกับความ
จำเป็นเร่งด่วนและเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา  

2. เพื่อให้บุคลากรมีทิศทาง เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 
3. เป้าหมาย   

1. กำหนดโครงการของแต่ละกลุม่งานใหใ้ช้จ่ายงบประมาณที่จัดสรรสอดคลอ้งกับความจำเปน็เรง่ดว่น
และเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีเลิศ
ข้ึนไป 

2. บุคลากรมีทิศทาง เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 80 
อยู่ในระดับดีเลิศข้ึนไป 
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4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1 
 
  

(Plan) 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปแผนงานโครงการ
ประจำปงีบประมาณพ.ศ.2564 เพื่อวางแผนทำ
แผนปฏิบัตริาชการปงีบประมาณ 2565 

 
- 

 
ครูกาญจนา 

และคร ู
ทุกท่าน 

 
ตุลาคม 2564 

  

2 
 
  

(Do) 
- จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  

 
5,000 

 
ครูกาญจนา 
และคณะ 

 
กันยายน 2564 
– ตุลาคม 2565 

  
3 (Check) 

- ติดตามตรวจสอบการดำเนินการของกิจกรรม
แต่ละโครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบ ัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
- 

 
ครูกาญจนา 

 
มีนาคม 2564 – 
สิงหาคม 2565 

4 (Act) 
- จัดทำรายงานผลสรุปโครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
- 

 
ครูกาญจนา 

และครูทกุท่าน  

 
กันยายน 2565 

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย 5,000 
 

 
5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวม 

1 -จัดทำเอกสารแผนปฏิบัตกิารประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนนครหลวง"
อุดมรัชต์วิทยา"   

- กระดาษ ขนาด เอ4 80g จำนวน 10 รมี 
- กระดาษการ์ดขาว 2 ห่อ  
- หมึกเติมเครื่องปริ้น EPSON 3 ชุด 
- เข้าเลม่เอกสาร 10 ชุด 
- กรรไกร 4 อัน 

1,300 
360 

1800 
1500 

40 
รวมท้ังสิ้น 5,000 

 
6. สถานท่ีดำเนินงาน   

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
           1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
 
 
 



134 

 

8. งบประมาณ งบประมาณท้ังหมดท่ีใช้ดำเนินการ 
เงินอุดหนุนรายหัว 5,000 บาท เงินอื่น ๆ ......................................................... บาท 

⬜ งบประมาณบุคลากร......…….……. บาท ⬜ แหล่งเงิน..........................…………………. 
☑ งบดำเนินการ…….……5,000……. บาท ⬜ งบดำเนินการ……………….…………. บาท 

• ค่าตอบแทน/ใช้สอย………-……..บาท • ค่าตอบแทน/ใช้สอย..…………….บาท 
• ค่าวัสดุ...............…….5,000.…. บาท • ค่าวัสดุ.......................…………….บาท 
• ค่าครุภัณฑ์..................…………….บาท • ค่าครุภัณฑ์..................…….…….บาท 
• ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..……….....บาท • ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..……........บาท 

 
9. การประเมินผล   

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 
1. โครงการของแต่ละกลุ่มงานใช้จ่ายงบประมาณที ่จัดสรร
สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 

- การบันทึก - ทะเบียนคุม 
การเบิกจ่ายเงิน
ตามโครงการ 

2. เพื่อให้บุคลากรมีทิศทาง เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

- การประเมิน 
การสรุปโครงการ 

- แบบรายงาน
สรปุโครงการ 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" แผนปฏิบัติราชการประจำปึงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาขับเคลื่อนสถานศึกษาพัฒนานักเรียนรอบด้านสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน
ภายใต้การดำเนินงานของบุคลากรไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
บันทึกเสนอ 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ........................................ 
      (นางกาญจนา พิณมณ)ี 

ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ลงช่ือ.................................. 
(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 
ประธานคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

☑ อนุมัต ิ       ⬜ ไมอ่นุมัต ิ
ลงช่ือ.......................................... 

(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา ” 
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ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
กิจกรรม    พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 

ลักษณะโครงการ   ☑ โครงการต่อเนือ่ง  ⬜ โครงการใหม ่
แผนงาน    กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
สนองการประกนัคุณภาพภายใน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2  
    มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที ่2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนันทวดี อุบลวัตร 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการให้เด็ก
ทุก คนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 วรรค 1 
บัญญัติว่า การจัดการ ศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมน่อ้ย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บคำใช้จ่าย” ดังนั้นสถานศึกษาทุกแห่งต้อง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภพที่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้หน่วยงานตัน สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอันไปสู่การคำทนให้มีมาตรฐาน การศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึนโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
เห็นความสำคัญในการพัฒนานักเรียนและสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาระบบ
และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศขึ้น เพื่อวางแผนในการพัฒนา สถานศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทำ
จัดการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาของ สถานศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ facebook page 
และอื่นๆ ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผน
พัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาของ 
 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาใหม้ีประสทิธิภาพข้อมูลจำเปน็สำหรบัระบบสารสนเทศพื้นฐานได้แก่ขอ้มลู 
สถานศึกษาสภาพเศรษฐกิจการเมืองสังคมความต้องการของชุมชนสภาพการบริหารและการจัดการตาม
โครงสร้าง และภารกิจ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาได้ตามแนวทางที่วางไว้ได้ 
 
2.  วัตถุประสงค์    
 1. เพือ่สร้างและพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปจัจบุัน  
 2. เพือ่รวบรวมข้อมลูสารสนเทศพื้นฐานและจำเป็นในการวิเคราะหห์าประสทิธิภาพของสถานศึกษา  
 3. เพือ่เปน็แหล่งใหบ้รกิารและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแกบุ่คลากรและผูส้นใจ 
 
3.  เป้าหมาย   
 โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมในทุกด้าน และเป็นปัจจุบัน สามารถนำ
ข้อมูลใหบ้รกิารข้อมลูสารสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและหนว่ยงานอื่นได้ร้อยละ 85 ในระดับดเีลิศข้ึนไป 
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4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน  

ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 (Plan) 
- ประชุมช้ีแจงแนวการพฒันาคุณภาพระบบ 
สารสนเทศโรงเรียน 

- ครูนันทวด ี และ
คณะ 

ตุลาคม 
2564 

2 (Do) 
- การดำเนินงานจัดทำสารสนเทศโรงเรียน 
- จัดทำสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียน 3 

5,000 ครูนันทวด ี และ
คณะ 

ตุลาคม 
2564 – 
กันยายน 
2565 

3 (Check) 
- ประเมินโครงการตามแบบประเมิน 

- ครูนันทวด ี และ
คณะ 

มีนาคม  – 
สิงหาคม 
2565 

4 (Act) 
- ประชุมปรบัปรุงโครงการ/กจิกรรมในโครงการ 
- สรปุสารสนเทศในโรงเรียนเป็นรูปเลม่ 
งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย 

2,000 ครูนันทวด ี และ
คณะ 

กันยายน 
2565 

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย 7,000 
 

 
5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ 
รวมเงิน
(บาท) 

1 - การดำเนินงานจัดทำสารสนเทศโรงเรียน 
- จัดทำสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียน 

- ค่ารกัษาเว็บไซต ์
- กระดาษ A4 

4,500 
500 

2 - สรปุสารสนเทศในโรงเรียนเป็นรูปเลม่ - เข้าเลม่เอกสาร 10 ชุด 
- ถ่ายเอกสาร 1,000 แผ่น 
- กระดาษ PHOTO 

1,000 
700 
300 

รวมท้ังสิ้น 7,000 
 
6. สถานท่ีดำเนินการ 
 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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8. งบประมาณ งบประมาณท้ังหมดท่ีใช้ดำเนินการ 
เงินอุดหนุนรายหัว...................................7,000…...บาท เงินอื่น ๆ .................................................บาท    
 ⬜ งบประมาณบุคลากร..........................บาท  ⬜ แหล่งเงิน.............................. 
 ☑ งบดำเนินการ......................7,000…..บาท  ⬜ งบดำเนินการ.......................บาท 
    - ค่าตอบแทน/ใช้สอย...........................บาท      - ค่าตอบแทน/ใช้สอย...............บาท 
    - ค่าวัสดุ.................................7,000…..บาท      - ค่าวัสดุ...................................บาท 
    - ค่าครุภัณฑ์..........................................บาท      - ค่าครุภัณฑ์............................บาท 
    - ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา.........................บาท      - ค่าปรบัซ่อม/จ้างเหมา...........บาท 
 
9. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 
โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลมุ
ในทุกด้าน และเป็นปจัจบุัน สามารถนำข้อมูลให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศแก่นกัเรียน บุคคลและหน่วยงานอื่นได้
ร้อยละ 85 ในระดบัดี 

- ดจูากผลงานที่ปฏิบัต ิ
- การประเมินรูปเล่ม
สารสนเทศในโรงเรียน 
- การประเมินระบบ
สารสนเทศในเว็บไซต์
โรงเรียนและใน Facebook 
page 

- แบบสังเกต
ผลงาน 
- แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 

 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบันครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน สามารถนำข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถให้บริการข้อมูล 
สารสนเทศให้แก่นักเรียน บุคคล และหน่วยงานอื่นได้ 
 
 
บันทึกเสนอ 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ........................................ 
      (นางสาวนันทวดี อุบลวัตร) 

ตำแหน่ง  คร ู
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ลงช่ือ.................................. 
(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 
ประธานคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

☑ อนุมัต ิ       ⬜ ไมอ่นุมัต ิ
ลงช่ือ.......................................... 

(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา ” 
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ชื่อโครงการ โครงการสง่เสรมิประสทิธิภาพการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ 
ลักษณะโครงการ ☑ โครงการต่อเนือ่ง ⬜ โครงการใหม ่
แผนงาน กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
สนองการประกนัคุณภาพภายใน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที ่2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิจิตรา ทองด่านตก 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

             
1.หลักการและเหตุผล 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการใหเ้ดก็
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บคำใช้จ่ายและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้นสถานศีกษาทุกแห่งต้องจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภพที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอันนำไปสู่กรกำหนให้มีมาตรฐานการศึกษาช้ันพื้นฐานข้ึน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชวิทยา” เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนานักเรียนรอบด้านจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนากลุ่มบริหาร
งบประมาณข้ึนเพื่อพัฒนาระบบกลุม่งานให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบยีบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.2560 และกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ กลุ ่มบริหารงบประมาณโรงเรียน
ประกอบด้วยงานแผนงานงานจัดซื้อจัดจ้างงานการเงินงานบัญชีงานระดมทรัพยากร และงานควบคุมภายใน 
ทั้งนี้เพื่อให้งานมีความถูกต้องเป็นตามระเบียบมีความโปร่งสตรวจสอบได้ เพื่อสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงานใน
โรงเรียนให้สามารถดำเนินไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพฒันาระบบงานกลุม่บริหารงบประมาณใหม้ีความถูกตอ้งเป็นตามระเบียบมีความโปรง่ใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้

2.  เพื่อให้บุคลากรผูร้ับผิดชอบงานบรหิารงบประมาณครูทีร่ับผิดชอบโครงการทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 

1. ระบบงานการจัดซื้อจัดจ้างงานการเงินการบญัชีงานพสัดุงานระดมทรัพยากร และงานควบคุมภายใน 
ของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปจัจบุันและสามารถตรวจสอบได้ร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับดเีลิศข้ึนไป 

2. บุคลากรผูร้ับผิดชอบงานบรหิารงบประมาณครูทีร่ับผิดชอบโครงการทุกคนมีความรู้ความ 
เข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับดีเลิศข้ึนไป 
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4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 
 
 

 

(Plan) 
- ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่
การศึกษาในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัโครงการ
งบประมาณ 
- จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อกลุม่บริหาร
และงานนโยบายและแผนปฏิบัตริาชการ
ประจำป ี

 
- 

 
ครูวิจิตรา และคณะ 
 
 
ครูกาญจนา และ
คณะ 

 
ตุลาคม 2564 
  

2 
 
  

(Do) 
- ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระงานให้หัวหน้างาน
ดำเนินงาน 
- หัวหน้างานแผน ตรวจสอบเอกสารการเบกิ 
- หัวหน้างานพัสดุดำเนินกิจกรรมจัดซื้อจัด
จ้าง 
- หัวหน้างานการเงินดำเนินการเบิกจ่ายเงิน 
- หัวหน้างานบัญชีจัดทำบญัชีการรับเงินและ
การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
- หัวหน้างานตรวจสอบติดตามประเมินผล
และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ดำเนินงาน 
- หัวหน้างานระดมทรัพยากรดำเนินกจิกรรม 
- หัวหน้างานควบคุมภายในดำเนินกจิกรรม 

 
40,644 

 
ครูวิจิตรา และคณะ 
 
 
 

ครูกาญจนา  
ครูนันทวดี 
 
ครูวิจิตรา   
ครูบุณยนุช 
 

ครูวิไลลักษณ์  
 
 

ครูจารุณี 
ครูสุรสิทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ตุลาคม 2564 – 
สิงหาคม 2565 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

 
 

กรกฎาคม 2565 
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ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

3 (Check) 
-ผูร้ับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการ 
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก 
ในการดำเนินกจิกรรมของผูเ้กี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานทีโ่ครงการฯ กำหนด 
-ประเมินโครงการพัฒนากลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

 
- 

 
ครูวิจิตรา และคณะ 

 

 

ครูวิไลลักษณ์ และ 
ครูวิจิตรา 

 
มีนาคม 2565 – 
สิงหาคม 2565 

4 (Act) 
- ประชุมปรบัปรุงโครงการ/กจิกรรมใน
พัฒนา 
กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
- รายงานผลการบรหิารงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีของสถานศึกษาในระบบรายงาน
ของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
ที่เว็บไซต์ https/e- 
budget.jobobec.in.th/ 
- จัดทำรายงานโครงการนำเสนอกลุ่มบริหาร 

 
- 

 
ครูวิจิตรา และครู
ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ  

ครูบุณยนุช 

 
 

ครูวิไลลักษณ์ 

 
ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 
 

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย 40,644 
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5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน
(บาท) 

1 กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง - กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 รีม 

-กระดาษส ี

- กระดาษ Post-it 

- คลิปหนีบเอกสาร 

-แฟ้มใสเ่อกสาร 

10,000 

3,000 

500 

400 

769 

2 กิจกรรมการเงินและบญัชี - คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น 

- แท่นประทับตรา 

-เครือ่งคิดเลข 

10,000 

3,600 

2,250 

3 กิจกรรมการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนฯ 

- ของที่ระลกึ 1,500 

4 กิจกรรมการควบคุมภายใน - กระดาษถ่ายเอกสาร A4 5 รีม 625 

5 กิจกรรมการซ่อมแซม/
ดูแล/จำหน่ายครุภัณฑ์ 

-ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ ซ่อมแซม
เครื่องคอมในสำนักงาน ซ่อมแซมดูแลพัสดุ/ครุภัณฑ์อื่นๆ 

8,000 

รวมท้ังสิ้น 40,644 

 

6. สถานท่ีดำเนินงาน   

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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8. งบประมาณ งบประมาณท้ังหมดท่ีใช้ดำเนินการ 

เงินอุดหนุนรายหัว 40,000 บาท เงินอื่น ๆ ....................................................... บาท 

⬜ งบประมาณบุคลากร.......………. บาท ⬜ แหล่งเงิน..........................………………. 
☑ งบดำเนินการ……...40,644.…. บาท ⬜ งบดำเนินการ……………………………. บาท 

• ค่าตอบแทน/ใช้สอย.…………...บาท • ค่าตอบแทน/ใช้สอย..……….…….บาท 
• ค่าวัสดุ...............…22,644…... บาท • ค่าวัสดุ........................…………….บาท 
• ค่าครุภัณฑ์........……10,000 …. บาท • ค่าครุภัณฑ์................……………….บาท 
• ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา.…8,000...บาท • ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….……....บาท 

 
9. การประเมินผล   

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 

1.ระบบงานการจัดซื้อจัดจ้าง งานการเงินการบัญชี 
งานพัสดุงานระดมทรพัยากรและงานควบคุมภายใน
ของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปจัจบุันและทุก
เดือนสามารถตรวจสอบได้ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

- การประเมินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
- การระดมทุนเพื่อ
สถานศึกษา 
- การรายงานเงิน
คงเหลือประจำวัน ต่อ
หน่วยงานต้นสงักัดทุก
เดือน 
- การรายงานผลการ
บรหิาร 
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีของ
สถานศึกษา 

- แบบประเมิน 
- ยอดเงินบรจิาคในบัญชี
ระดมฯ 
- แบบรายงานเงิน
คงเหลือประจำวัน ต่อ
หน่วยงานต้นสงักัดทุก
เดือน 
- แบบรายงานผลการ
บรหิารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของ
สถานศึกษา 

2.บุคลากรผูร้ับผิดชอบงานบริหารงบประมาณครูที่
รับผิดชอบโครงการทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

-ตรวจสอบ ชุดเอกสาร 
การเบิกจ่ายเงินตาม
โครงการทุกฉบับ 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มีระบบงานแผนงานงานจัดซื้อจัดจ้าง งานการเงิน การบัญชีงาน
ระดมทรัพยากร และงานควบคุมภายในของโรงเรียนถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกบังบประมาณ
เอกสารทกุงาน ถูกต้องเป็นปีจจุบัน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทำให้การปฏิบัติงานด้านบรหิาร
งบประมาณมีประสทิธิภาพเป็นระบบถูกต้องตามระเบียบเปน็ประโยชนส์ูงสุดต่อทางราชการ 
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บันทึกเสนอ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 
ลงช่ือ........................................ 
      (นางสาววิจิตรา ทองด่านตก) 

ตำแหน่ง  คร ู
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ลงช่ือ.................................. 
(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 
ประธานคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

☑ อนุมัต ิ       ⬜ ไมอ่นุมัต ิ
ลงช่ือ.......................................... 

(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา ” 
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ชื่อโครงการ โครงการงานยานพาหนะ 
กิจกรรม การใช้งานและซ่อมบำรงุยานพาหนะ 
ลักษณะโครงการ ☑ โครงการต่อเนือ่ง ⬜ โครงการใหม ่
แผนงาน กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
สนองการประกนัคุณภาพภายใน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที ่2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา พินมณี 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

             
1.หลักการและเหตุผล 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดําเนินงานให้เดก็
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 10วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน 

เพื่อให้บริการนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ให้ความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทาง จึงต้องทำ
ประกันภัยรถทุกคันเพื่อให้การใช้รถโรงเรียนเป็นไปตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบกว่าด้วยการเสียภาษีและ
ต่อทะเบียน อีกทั้งรถโรงเรียนมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลา เป็นเหตุให้สภาพรถมีความเสื่อมโทรม ชำรุดตาม
สภาพการใช้งาน จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนขึ้นเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจะได้มีหลักประกันที่มั่นคงในการใช้รถโรงเรียน 
2. ลดความเสี่ยงในการชดใช้เพื่อเกิดอุบัติเหตุ 
3. เพื่อบำรุงส่วนที่สึกหรอให้กลับสู่สภาพเดิม พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. เป้าหมาย 

1. รถโรงเรียนจำนวน 2 คัน มีประกันภัย และพร้อมใช้งานตลอดเวลาร้อยละ 100 อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 

2. นักเรียนและบุคลากร มีความปลอดภัยในการใช้บริการร้อยละ 100 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 (Plan) 
- ประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินการจัดทำ
กิจกรรมตามโครงการ  

 
-  

 
ครูกาญจนา  

 
ตุลาคม 2564 

2 (Do)  
- กำหนดงานหน้าที่รบัผิดชอบให้พนกังานขับรถ 
ดูแลและให้บริการ 
- กจิกรรมประกันภัยและต่อภาษี พ.ร.บ. 
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
- กิจกรรมน้ำมันเช้ือเพลิง ตรวจเช็ค- ซ่อมแซม-
เปลี่ยนอุปกรณ์  

 
- 

 
45,000 

 
26,500 

 
ครูกาญจนา 

 
ครูกาญจนา 

 
พนักงานขับรถ 

 
ตุลาคม 2564 -
กันยายน 2565  

3 (Check)  
- ประเมินโครงการตามแบบประเมินและการ
ติดตามการดำเนินงานของโครงการ 

 
- 

 
ครูกาญจนา  

 
ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

4 (Act)  
- ประชุมปรบัปรุงโครงการ/กจิกรรมในงาน
บรหิารประจำปงีบประมาณ 

 
- 

 
ครูกาญจนา  

 
กันยายน 2565 

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย 71,500 
  

 

 
5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน
(บาท) 

1 - กจิกรรมประกันภัยและต่อภาษี พ.ร.บ. 
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
-กิจกรรมน้ำมันเช้ือเพลิงตรวจเช็ค- 
ซ่อมแซม-เปลี่ยนอุปกรณ์ 

- ค่าประกันภัยและภาษี พ.ร.บ. รถยนต์
และรถจักรยานยนต์ 
- ค่าตรวจเช็ค- ซ่อมแซม-เปลี่ยน
อุปกรณ์  

45,000 
26,500 

รวมท้ังสิ้น 71,500 
 
6. สถานท่ีดำเนินงาน   

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
           1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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8. งบประมาณ งบประมาณท้ังหมดท่ีใช้ดำเนินการ 
เงินอุดหนุนรายหัว 71,500 บาท เงินอื่น ๆ .................................................... บาท 

⬜ งบประมาณบุคลากร.......…………. บาท ⬜ แหล่งเงิน..........................…………. บาท 

☑ งบดำเนินการ………...79,500.…. บาท ⬜ งบดำเนินการ……………….………. บาท 
• ค่าตอบแทน/ใช้สอย..45,000...บาท • ค่าตอบแทน/ใช้สอย..………….บาท 
• ค่าวัสดุ............……….…………………...บาท • ค่าวัสดุ........................………….บาท 
• ค่าครุภัณฑ์..................………………….บาท • ค่าครุภัณฑ์..................……….บาท 
• ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..…26,500.....บาท • ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….…....บาท 

 
9. การประเมินผล   

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 
1. เพือ่ใช้ผู้บริการมีความปลอดภัย - การบันทึกการใช้

รถยนต ์
- แบบบันทึกการใช้
รถยนต ์

2. เพือ่ใช้ผู้บริการลดความเสี่ยงในการชดใช้เพื่อเกิด
อุบัติเหต ุ

- การบันทึกการใช้
รถยนต ์

-แบบบันทกึการใช้
รถยนต ์
- ประกันภัยรถยนต ์

3. เพื่อบำรุงส่วนทีส่ึกหรอให้กลบัสู่สภาพเดมิ พร้อมใช้งาน
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

- การสอบถาม 
- การสังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบตรวจ
สมรรถภาพ 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. รถโรงเรียนจำนวน 2 คัน มีประกันภัย, พ.ร.บ. และป้ายภาษี และพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
2. นักเรียนและบุคลากร มีความปลอดภัยในการใช้บริการ 
 

 
บันทึกเสนอ 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 
 
ลงช่ือ........................................ 
      (นางกาญจนา พิณมณ)ี 

ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
ลงช่ือ.................................. 
(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 
ประธานคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

☑ อนุมัต ิ       ⬜ ไมอ่นุมัต ิ
 

ลงช่ือ.......................................... 
(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา ” 
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ชื่อโครงการ   โครงการงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กิจกรรม   ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและทุก 

ภาคส่วน 

ลักษณะโครงการ  ☑ โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม ่
แผนงาน   กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
สนองการประกนัคุณภาพภายใน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมนนภา  เทพหินลัพ 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
________________________________________________________________________________  
1.หลักการและเหตุผล 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการใหเ้ดก็
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2521 มาตรา 8 ข้อ 2 กำหนดหลักการจัดการศึกษาไว้ดังนี้ “ 
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” สถานศึกษาหรือโรงเรียนซึ่งเป็นองค์กรในการจัดการศึกษาให้กับ
ชุมชนต้องอาศัยความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ได้เห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาทั้งนี้
เพ ื ่อชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา สถานศึกษาได้กำหนดบทบาทหน้าที ่ให้กับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อให้คณะกรรมสถานศึกษารู ้และปฏิบัติหน้าที ่ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบอื่นๆ มีการกำกับ 
ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยผู ้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนาสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกำหนดได้ 
2. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษา

ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกำหนด ร้อยละ 80 อยู่ใน

ระดับดีเลิศข้ึนไป 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดูแล แนะนำ ปรึกษาและให้ความเห็นชอบเพื่อขับเคลือ่นการ

ดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีเลิศข้ึนไป 
3. ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีเลิศข้ึนไป 
 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม  งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลา 

1 (Plan) 
- ประชุม / วางแผนการดำเนินการ 

 
- 

 
ครูมนนภา  
และคณะ  

 
ตุลาคม 2564  

2 (Do) 
- ดำเนินกาประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครัง้ 
- จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน  

 
2,500 

 
 

500 

 
ครูมนนภา 
 
 
ครูมนนภา 
และคณะ  

 
ตุลาคม 2564 -
กันยายน 2565   

3 (Check) 
- ผู้รบัผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก 
ในการดำเนินกจิกรรมของผูเ้กี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานทีโ่ครงการฯ กำหนด  

 

- 

 

ครูมนนภา 

 

มีนาคม 2565 – 
กันยายน 2565   

ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม 
 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 

4 (Act) 
- ประชุมปรบัปรุงโครงการ 
- รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 

 
- 

 
ครูมนนภา และ
คณะ  

 
กันยายน 2565   

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวแบบถัวจ่าย 3,000   
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ท่ี 

 
กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน
(บาท) 

1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- กระดาษ  
- ค่าอาหารในการจัดการ
ประชุม  

500 
2,000 

2 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน - ค่าป้ายไวนิล  500  
รวมท้ังสิ้น  3,000  

 
6. สถานท่ีดำเนินงาน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
8. งบประมาณ งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ดำเนินการ 
เงินอุดหนุนรายหัว 3,000 บาท                        เงินอื่น ๆ ............................................................บาท 

 งบประมาณบุคลากร.......………….……….บาท            แหล่งเงิน..........................………………….บาท 

☑ งบดำเนินการ……………….……3,000…….บาท            งบดำเนินการ………………..………………บาท 
- ค่าตอบแทน/ใช้สอย…2,000.…....บาท                 - ค่าตอบแทน/ใช้สอย..…………….…….บาท 
- ค่าวัสดุ.................……1,000…..….บาท                 - ค่าวัสดุ........................………………….บาท 
 ค่าครุภัณฑ์..................……………….บาท                 - ค่าครุภัณฑ์................…บาท                      
- ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา……….….....บาท                  - ค่าปรับซ่อม/จ้างเหมา..….…………....บาท 

9. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 

1. คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความ  
เข้าใจในบทบาทหน้าที่และปฏิบัตหิน้าที่ 
ตามระเบียบกำหนด   

- การประเมิน  
- การเข้าร่วมประชุม  

- แบบประเมิน  
- บันทึกการประชุม  

2. คณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของ 
สถานศึกษาให้บรรลุผลสำเรจ็ตาม
เป้าหมาย    

- การเข้าร่วมประชุม  
  

- บันทึกการประชุม  
  

3. ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา   

- การประเมินความพึงพอใจ 
ต่อการพฒันา คุณภาพของ
สถานศึกษา   

- แบบประเมินความพึง
พอใจต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา    
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั   
1. คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มีความรู้ความเข้า ในบทบาท

หน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2553 และระเบียบอื ่นๆ มีการกำกับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื ่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อ การบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 

บันทึกเสนอ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 
 
ลงช่ือ........................................ 
      (นางสาวมนนภา เทพหินลัพ) 

ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
ลงช่ือ.................................. 
(นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 
ประธานคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

☑ อนุมัต ิ       ⬜ ไมอ่นุมัต ิ
 

ลงช่ือ.......................................... 
(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา ” 

 



 

คณะผู้จัดทำ 

1. นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  

2. นางอัจฉราพร  นาคดิลก   รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

      กลุ่มบรหิารงบประมาณและกลุ่มบรหิารทั่วไป 

3. นางวันเพญ็ สุขจิตร ์    ครู หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

4. นายธีรศานต์ โพธ์ิสามต้น   ครู หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล 

5. นางสาววิไลลักษณ์ บูรณะ   ครูผู้ช่วย หัวหน้างานนโยบายและแผนปฏิบัตกิาร 

ประจำป ี

6. นางสาวสุรียพ์ร ศรพรหม   ครู 

7. นางสาวอำภา จักรวาลสดใส   ครู 

8. นางสาวลำเทียน สัทธศร ี   ครู 

9. นายศักดา มีสุข    ครู 

10. นางวันเพ็ญ สุขจิตร ์    ครู 

11. นายภัทรพงศ์ คมสัน    ครู 

12. นางสาววิภาวรรณ บรรจงศิร ิ   ครู 

13. นางสาววิจิตรา ทองด่านตก   ครู 

14. นายสิทธิชัย แสงมาศ    ครู 

15. นายพูลศักดิ์ มิ่งฉาย    ครู 

16. นางสาวจินตนา แจ่มใส   ครู 

17. นางสาวฤทัย วังเวงจิตร ์   ครู 

18. นายทวิช สุวพจน์    ครู 

19. ว่าที่ ร.ต.พีรวิชญ์ พาณิชย์วรกลุ   ครู 

20. นายลิขิต บุญครอบ    ครู 

21. นางสาวศิโรวรรณ ธัญญากรณ์   ครู 

22. นางสาวปาณิศา สัทธศร ี   ครู 

23. นางสาวพรหมภัสสร สมบรูณ์เมธาวี  ครูผู้ช่วย 

24. นางสาวพรรษชล ตันติมาลา   ครูผู้ช่วย 

25. นายสุรสทิธ์ิ กองษา    ครู 

26. นางสาวนันทวดี อุบลวัตร   ครู 



 

27. นางสาวบุณยนุช ทูรศิลป ์   ครู 

28. นางสาวมนนภา เทพหินลัพ   ครู 

29. นางสาววาสนา สิงหเ์ถ่ือน   ครู 

30. นางสาวชลดา ชีระศิลป ์   ครู 

31. นางสาวจารุณี ธรรมสาล ี   ครู 

32. นางสาววริยา อิ่มอุดม    ครู 

33. นางสาวพัชรินทร์ ศรีพรรณนารกัษ์  ครู   

34 นายธีรศานต์ โพธ์ิสามต้น   ครู 

35. นางสาวสุณิสา สมศร ี   ครู 

36. นางปณิชา ธนมณีกานต์   ครู 

37. นางสาวณัฐปภัสร์ คำปาตัน   ครู 

38. นายอุทัย รุณใจ    ครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


