
  ส่วนที่ 4 
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ 

แบบสรุปแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 

1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net / NT 50,000 นายชาญ   ยอดประทุม      

2 พัฒนาการอ่านออก เขียนได้  ลายมือสวย 8,000 นายจรัญ  มุสิกา  

3 
ฝึกทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพเพ่ือการวางแผนในอนาคต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

35,000 นายศรายุทธ  เชื้ออัญ  

4 
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
ตามช่วงวัย 

10,000 นายธานินทร ์ วรรณสาร  

5 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV/DLIT) 

2,000 นายสมใจ  คัสกรณ์   

6 
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย    

80,000 นางพนาพร  ภูจอมจิตร  

7 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบาย 30,000 นายสุวรรณ  มูลปลา  

8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 30,000 นางจินตนา  ค าก้อน  

9 
พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา/ลูกจ้าง 

100,000 นายสดใส  ภูเนตร  

10 
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง 

50,000 นายวัลลภ  ภูจอมจิตร  

11 พัฒนาผู้เรียนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 60,000 นายพยุงค์  ทองค า  

12 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 25,000 นางดารุณี  เสนาวัง  

13 
มหกรรมตุ้มโฮม กีฬา เปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ 5 
ตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ท่าคันโทโมเดล 

60,000 นายสุวรรณ  มูลปลา  

14 พัฒนางานสารสนเทศเพ่ือระบบบริหารจัดการศึกษา 12,440 จ.ส.อ.นพพร  นวลจันทร์    

15 โรงเรียนน่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  น่าท างาน 50,000 นายดาวเรือง  สิงหราช    

รวม   
 

 



 
 
 
 
ชื่อโครงการ :       ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net / NT 
แผนงาน :     วิชาการ  
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :  เป้าหมายที่ 1 นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ  : เป้าหมายที ่3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
     ขึ้นไป), NT (เพ่ิมข้ึนร้อยละ  5 ขึ้นไป) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :     นายชาญ  ยอดประทุม   และวิชาการศูนย์ ๔ กลุ่มสาระฯ 
ลักษณะโครงการ :          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ :     16  พฤษภาคม  256๒ 
งบประมาณที่ใช้ :           50,000   บาท 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวดที่ ๔ 
แนวทางจัดการศึกษา มาตราที่ ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ 5 ก าหนดให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยมีตัวบ่งชี้ที่ส าคัญคือ (1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ ( 2. )ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  (3.) ผลการประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  (4.) ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์   ดังนั้นศูนย์เครือข่าย ฯ 
ท่าคันโท จึง ได้จัดท าโครงการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( O – NET ,NT )ให้ได้เป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียน ในสังกัดให้
สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5  

2. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทาแบบทดสอบตามมาตรฐานการ เรียนรู้ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ 

3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลให้เป็นกลไกในการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน  



3. เป้าหมาย  
      เชิงปริมาณ  

1 โรงเรียนทุกแห่งในศูนย์เครือข่าย ฯ มีเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามตัวชี้วัดเพ่ือ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ ผู้เรียน  

 2. ครูทุกกลุ่มสาระมีความรู้ ความสามารถในการจัดท าแบบทดสอบตาม มาตรฐานการเรียนรู้ และ
แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ 

3. ศูนย์เครือข่าย ฯ มีเครื่องมือสาหรับ ประเมินคุณภาพผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทั้ง 4 กลุ่ม สาระการเรียนรู้  

 

เชิงคุณภาพ  
 1  โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ฯ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน         
(O-NET) ชั้น ป.6, ม.3 ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 

2. โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ฯ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน          
(NT) ชั้น ป.3  ทั้งสามด้าน สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10  

3. ครูผู้สอนทั้ง 4 กลุ่มสาระหลัก มีเครื่องมือที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพ่ือ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ ผู้เรียน  

4. กิจกรรมด าเนินการ 
4.1  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   O – NET, NT 

  4.1.1 ประชุมวางแผน 
  4.1.2  เสนอโครงการ 
  4.1.3 ออกแบบและจัดท าเครื่องมือ 
  4.1.4  นิเทศและก ากับติดตามตามตาราง 
  4.1.5  วัดผลระหว่างการด าเนินกิจกรรม 
  4.1.6 วัดและประเมินประเมินผลการด าเนินโครงการ 
  4.1.7 รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 

5.  งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน   50,000 บาท   จากเงินอุดหนุนรายหัว/งบพัฒนาผู้เรียน 
     ตารางการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ ระยะเวลา/

สถานท่ี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ



1 การยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน   O – NET, NT 
 - ประชุมวางแผน  
-  เสนอโครงการ 
-  จัดท าเครื่องมือ    ( แผนการสอน
ตามตัวช้ีวัด ,ออกแบบเครื่องมือ) 
- ประชุมครูในศูนย์ทั้งหมด 
- นิเทศติดตามการสอนครั้งท่ี 1 
- ทดสอบ / ประเมิน ครั้งท่ี 1 
- นิเทศติดตามการสอนครั้งท่ี 2 
- ทดสอบ / ประเมิน ครั้งท่ี  2 
 
- จัดแสดงนิทรรศการและแสดงผล
งาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

 
- 
 
 
- 
 
 

2,500 
- 

2,500 
- 
 
 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
- 

5,000 
- 

5,000 
- 

20,000 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
2 พ.ค. 60 
8  พ.ค. 60 
15  พ.ค. 60 
 
19  พ.ค. 60 
1-2 มิ.ย. 60 
29 ส.ค. 60 
10 ก.ย.. 60  
10 ธ.ค.60 
 
13-14 ธ.ค. 60  
  
  22  มี.ค.  60 

 
 
นายชาญ ยอดประทุม   
ครูวิชาการศูนย์ 4 กลุ่มสาระ
ฯ 

รวม 5,000 45,000  50,000 

 
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัด / การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผลการทดสอบ n-t ในระดับชั้น  ป. 3 
2. ผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 

แบบการนิเทศก ากับติดตาม 
 

แบบทดสอบ  NT  , O- NET 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียน  ป.3 ของศูนย์เครือข่าย ฯ ท่าคันโท มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบ NT สูงขึ้น  
อย่างน้อยร้อยละ  10 
 7.2 นักเรียน  ป.6 และ ม.3 ของศูนย์เครือข่าย ฯ ท่าคันโท มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET  สูงขึ้น  
อย่างน้อยร้อยละ  5 
  
 

   ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายชาญ   ยอดประทุม) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บ ารุง 



 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            ( นายชาญ  ยอดประทุม ) 
                                  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสร้างรัฐราษฎร์บ ารุง 

           รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 
 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

  (   นายสุวรรณ  มูลปลา  ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง 

         ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 

          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ :   พัฒนาการอ่านออก เขียนได้  ลายมือสวย 
แผนงาน  :   วิชาการ 
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :  เป้าหมายที่ 1 นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                          และพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ  :  เป้าหมายที่ 4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคนอ่านออกเขียนได้ 100 %  
                                          โดยมีการประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :     นายจรัญ  มุสิกา 
ลักษณะโครงการ  :     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ :     ตลอดปีการศึกษา 2562 
งบประมาณที่ใช้ :           8,000 บาท 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการด าเนินการให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  



อ่านออกเขียนได้ทุกคน ให้ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ ได้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานจึงได้วางแนวปฏิบัติในการด าเนินงานโดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาได้ก ากับดูแล
ติดตามการด าเนินงานหน่วยปฏิบัติที่ส าคัญคือสถานศึกษาจะต้องมีข้อมูลนักเรียน  คัดกรองนักเรียนและ 
จัดกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้  มีการวัดผลประเมินผลที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้นักเรียนได้
มีความรู้ความสามารถในการอ่านและการเขียน เพ่ือจะได้เป็นพื้นฐานและเครื่องมือในการเรียนรู้รายวิชาสาระอ่ืน
ต่อไป   ทางศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโทจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้ปกครองนักเรียน 

2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมด้านการอ่านและการเขียนแก่นักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างเข้มข้นและเป็นรูปธรรม 

2.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้และมีความสามารถในการสื่อสาร 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

       นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน อ่านออกเขียนได้ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน มีความรู้ความสามารถในทักษะการใช้ภาษาไทย  อ่านออก  เขียน
ได้และสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. กิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน 

กิจกรรม ปฏิทินการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ 16 เมษายน 2562 - นายจรัญ  มุสิกา 
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียน 

พฤษภาคม 2562 - นายจรัญ  มุสิกา 

- คณะกรรมการพัฒนาการอ่านออก พฤษภาคม –มิถุนายน 256  นายจรัญ  มุสิกา 



เขียนได้ของนักเรียนก าหนดกิจกรรม
การพัฒนานักเรียนด้านแผนการอ่าน
และการเขียน 
- โรงเรียนด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้าน
การอ่านละการเขียน 

พฤษภาคม –มีนาคม 2562  นายจรัญ  มุสิกา 

- ศูนย์เครือข่ายออกนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  นายจรัญ  มุสิกา 

-  โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อศูนย์เครือข่าย 

เดือนละ 1 ครั้ง  นายจรัญ  มุสิกา 

-  สรุปรายงานผลและปรับปรุงพัฒนา กันยายน 2562,มีนาคม 2563  นายจรัญ  มุสิกา 

- เสนอรายชื่อครู  ผู้มีผลงานดีเด่น รับ
รางวัลในงานวันครูแห่งชาติ 

  นายจรัญ  มุสิกา 

 

5. งบประมาณ 

 งบประมาณจ านวน 8,000  บาท  จากงบอุดหนุนรายหัวของนักเรียน 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าจัดท าแผนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

ของนักเรียน 
1,000 - - 1,000 

2. ค่าออกนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม - - - - 
3. ค่าจัดท าเครื่องมือการทดสอบ การอ่าน 

การเขียน 
5,000 - - 5,000 

4. ค่าจัดท ารายงานผลการพัฒนาการอ่าน 
การเขียน 

1,000 - - 1,000 

5. ค่าจัดท าโล่ เกียรติบัตร ให้ครู ป.1 1,000 - - 1,000 
รวมงบประมาณ 8,000 - - 8,000 

 
 
 
 
 
 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัด/การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 



1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน อ่าน
ออกเขียนได้ทุกคนร้อยละ 100  

1. ทดสอบการอ่านการเขียน แบบทดสอบการอ่านและการเขียน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของศูนย์เครือข่าย 

2. นักเรียนมีพ้ืนฐานทักษะในการเรียนรู้รายวิชาสาระอ่ืนๆ 

3. นักเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นายจรัญ  มุสิกา) 
                                 ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 

 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            ( นายชาญ  ยอดประทุม ) 
                                  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสร้างรัฐราษฎร์บ ารุง 

           รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 
 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

  (   นายสุวรรณ  มูลปลา  ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง 

         ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 
    

  
 
 
 
 
 



 
 

 

ชื่อโครงการ :        ฝึกทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพเพ่ือการวางแผนในอนาคตของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

แผนงาน :      วิชาการ 
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :  เป้าหมายที่ 4.  นักเรียนมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ  : เป้าหมายที ่5 นักเรียนชั้น ม.1-3 ร้อยละ 85 มีทักษะพ้ืนฐานทางวิชาชีพ 
    เพ่ือการวางแผนอาชีพในอนาคต 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นายศรายุทธ  เชื้ออัญ     
ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ :   ตลอดปีการศึกษา 2562 
งบประมาณที่ใช้ :     35,000   บาท    
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดโดยมีเป้าหมายอย่างน้อยนักเรียนร้อยละ ๘๕ ได้รับการฝึกทักษะทาง
วิชาชีพ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจ สามารถเลือกเรียนและฝึกทักษะที่ตนเองสนใจ อีกทั้ง
เพ่ือส่งเสริมการเรียนสายอาชีพรองรับตลาดแรงงานในอนาคตอีกด้วย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อ าเภอท่าคันโทจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือฝึกทักษะวิชาชีพแก่นักเรียน 
2.2 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากสถาบัน องค์กรอ่ืนในการจัดการศึกษา 
2.3 เพ่ือสนองนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ 
 

3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคัน
โทร้อยละ 85 เป็นอย่างน้อยได้รับการฝึกทักษะวิชาชีพที่สนใจและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 



 นักเรียนผ่านการฝึกทักษะวิชาชีพทุกคนและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 

4. กิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ปฏิทินการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

-จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติ 
 

20 เม.ย.60 - นายศรายุทธ เชื้ออัญ 
 

-ด าเนินงานตามโครงการ 
   - แจ้ง รร.ในสังกัด ส ารวจความต้องการ นร. 
    - ติดต่อสถาบันฯ วิทยาลัยที่มีความพร้อมใน
การสอนวิชาชีพ 
    - ก าหนดวัน เวลา ในการฝึกอบรม,สอน 
    - ประเมินผล  สรุป รายงาน 
 

 
16  พ.ค.60. 
25  พ.ค. 60 
 
มิ.ย.-ก.ค.60 
ส.ค.60 
 

 
- 
3,000 
 
30,000 
2,000 

 
นายศรายุทธ  เชื้ออัญ 
 
กรรมการกลุ่มทุกคน 
 

 
5.  งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน    35,000   บาท   จากเงินอุดหนุนรายหัว/งบพัฒนาผู้เรียน 

 
ที ่

 
รายการ 

 
*งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. 
2. 
3. 
 

ค่าติดต่อประสานงาน 
ค่าด าเนินงาน อบรม  2 วัน 
ค่าวัสดุในการสรุปผลและรายงาน  

3,000 
30,000 
2,000 

 
10,000 

3,000 
20,000 
2,000 

 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัด / การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
 -ร้อยละจ านวนนักเรียนที่ผ่านการฝึก  สังเกต, สอบถาม -แบบบันทึกผลการสังเกต 



ทักษะวิชาชีพ  แบบสอบถาม 
  
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดผ่านการฝึกทักษะวิชาชีพที่ตนสนใจทุกคน 
 7.2 นักเรียนมีทักษะวิชาชีพติดตัวและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 7.3 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
  

          ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                          (นายศรายุทธ  เชื้ออัญ) 

          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 
 
 

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

                                            ( นายชาญ  ยอดประทุม ) 
                                  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสร้างรัฐราษฎร์บ ารุง 

           รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 
 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

  (   นายสุวรรณ  มูลปลา  ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง 

         ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ :   พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนตามช่วงวัย 
แผนงาน  :   วิชาการ 
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :  เป้าหมายที่ 1 นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                          และพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ  :  เป้าหมายที่ 6 นักเรียนมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
    อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :     นายธานิน  วรรณสาร 
ลักษณะโครงการ  :     โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ :     มกราคม 2562 
งบประมาณที่ใช้ :           40,000  บาท 
............................................................................................................................. ................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด “ ยุทธศาสตร์ 2555 เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มุ่งปฎิรูป ระบบ

ความรู้ของสังคมไทยเพ่ือยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล และการเตรียมความ  พร้อมของประชาชนสู่
ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 โดยมาตรการส าคัญ ประการหนึ่ง ได้แก่ การรณรงค์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศหลัก เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก เพ่ือให้คนไทยสามารถ
สื่อสารและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้อย่างกว้างขวางไร้พรหมแดน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการท างานของ



อาเซียน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียน ข้อที่ 34 ว่า ภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ       
( The working language of ASEAN shall be English ) กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายเร่งด่วนใน
การส่งเสริมการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษในหมู่นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนทั่ว ไป ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง ของ
โลกควบคู่ไปกบัภาษาถ่ินและภาษาประจ าชาติของตน โดยก าหนดให้พ.ศ. 2555 เป็นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้    คนไทยมีความกล้าและสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษ ก่อให้เกิดการเปิด
โลกทัศน์การเรียนรู้อย่างกว้างขวางไร้พรหมแดน สามารถสร้าง ศักยภาพและความพร้อมของประชาชนในการ
ก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความรอบรู้และการแข่งขัน ในเวทีโลกอย่างมั่นใจ จากนโยบายดังกล่าวศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท จึงก าหนดโครงการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนตามช่วงวัยเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคัน ได้ระดมสรรพกาลังจากทุกภาค
ส่วน ของสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมผนึกความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถของ นักเรียน 
ครูผู้บริหารและบุคลากรทุกคน 
เพ่ือพร้อมเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติและภูมิภาคในอนาคต       
  ดังนั้น ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET)  ส าหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ O-Net  และส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และมัธยมศึกษาปีที่  3 
ขึ้น  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  วิชาภาษาอังกฤษ 
ของโรงเรียนในอ าเภอท่าคันโท ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
     2.  เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที ่3 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
     3.  เพ่ือให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการพัฒนาในการวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาข้อสอบ O-Net 



3. เป้าหมาย  
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และมัธยมศึกษาปีที่  3   ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อ าเภอ 
ท่าคันโท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ได้รับความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ      
มีความคุ้นเคยรูปแบบของข้อสอบ  มีความม่ันใจในการสอบเพ่ิมข้ึน  และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ 

2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในเขตรับผิดชอบของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีความรู้ในการวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาของ
ข้อสอบ O-Net 

 
4. กิจกรรม 

    กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
    กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมนักเรียน     รูปแบบกิจกรรม  แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน  ดังนี้ 

     ฐานที่  1  Conversation      ที่ห้องภาษาอังกฤษ 
     ฐานที่  2  Reading Comprehension  ที่ห้องสานฝัน 
     ฐานที่  3  Grammar            ที่ห้องสานฝัน 
     ฐานที่  4  Vocabularies       ที่หอประชุม 
     ฐานที่  5  Miscellaneous     ที่หอประชุม 
    
5. ระยะเวลา /สถานที่ด าเนนิงาน 
       1.  กิจกรรมพัฒนาครู   ระหว่างวันที่ 13–14   เดือน มกราคม พ.ศ. 2561   สถานที่ โรงเรียน 
ท่าคันโทวิทยายน  อ าเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
       2.  กิจกรรมนักเรียน  ระหว่างวันที่ 28–29    เดือน มกราคม พ.ศ. 2561   สถานที่ โรงเรียน 
ท่าคันโทวิทยายน  อ าเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. เสนอโครงการต่อคณะกรรมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  

2. น าโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว เสนอต่อประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอ าเภอท่าคันโท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เพ่ือขออนุมัติ 
 3. แต่งตั้งคณะท างาน/ก าหนดแนวทางการจัดค่าย 
 4. ประสานวิทยากร/ก าหนดวันเวลาเข้าค่าย 
 5. ประชุมคณะท างาน/สร้างเครื่องมือและหลักสูตรประกอบการเข้าค่าย 
 6. ด าเนินการจัดค่ายภาษาอังกฤษ 
 7. สรุป รายงานผล 



 
7. ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุม วางแผน จัดท าร่าง
โครงการ 

16 ธันวาคม  2559 นายสุรเนตร  เนตรมุข  
และคณะกรรมการศูนยเ์ครือข่ายฯ 
อ าเภอท่าคันโท 

2 น าโครงการที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว 
เสนอ เพื่อขออนุมัติ 

21  ธันวาคม  2559 นายสุรเนตร  เนตรมุข  
และคณะกรรมการศูนยเ์ครือข่ายฯ 
อ าเภอท่าคันโท 

3 แต่งตั้งคณะท างาน/ก าหนด
แนวทางการเข้าค่าย 

24  ธันวาคม  2559 นายสุรเนตร  เนตรมุข  
และคณะกรรมการศูนยเ์ครือข่ายฯ 
อ าเภอท่าคันโท 

4 ประสานงานกับหน่วยงาน      
ที่เก่ียวข้อง    

5  มกราคม  2562 นายสุรเนตร  เนตรมุข  
และคณะกรรมการศูนยเ์ครือข่ายฯ 
อ าเภอท่าคันโท 

5 ประชุมคณะท างาน/สร้าง
เครื่องมือและหลักสูตร
ประกอบการเข้าค่าย 

11 มกราคม  2562 นายสุรเนตร  เนตรมุข  
และคณะกรรมการศูนยเ์ครือข่ายฯ 
อ าเภอท่าคันโท 

6 ด าเนินการเข้าค่าย 
- กิจกรรมครู 
- กิจกรรมนักเรียน 

 
13-14  มกราคม  2562 
28-29  มกราคม  2562 
 

นายสุรเนตร  เนตรมุข  
และคณะกรรมการศูนยเ์ครือข่ายฯ 
อ าเภอท่าคันโท 

7 สรุป และรายงานผล  
 

30  มกราคม  2562 นายสุรเนตร  เนตรมุข  
และคณะกรรมการศูนยเ์ครือข่ายฯ 
อ าเภอท่าคันโท 

 
8. งบประมาณ  
        โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนตามช่วงวัย  จ านวน  40,000  บาท 
 
 
 
 



 
9. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    (งบประมาณ 40,000 บาท) 

โครงการ/กิจกรรม       
และรายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน ระยะเวลา

ปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนตามช่วงวัย   
-  ค่าอาหารกลางวัน  และ
อาหารว่างในการเข้าค่ายฯ
ส าหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ  25  คนๆ ละ 
120 บาท  เวลา 2 วัน  
(25 x 120 x 2)   
-  ค่าอาหารกลางวัน  และ
อาหารว่างในการเข้าค่ายฯ
ส าหรับนักเรียน 150  คนๆ 
ละ 80 บาท  เวลา 2 วัน  
(150 x 80 x 2)   
-  ค่าอาหารกลางวัน  และ
อาหารว่างส าหรับวิทยากร
และคณะท างาน  30  คนๆ 
ละ 120 บาท  เวลา 2 วัน  
(30 x 120 x 2)   
-  ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2,800 

 
 

 
6,000 

 
 
 
 
 

24,000 
 
 
 
 

7,200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
13-14
มกราคม 
2562 
 
 และ 
 
28-29
มกราคม 
2562 

นายสุรเนตร  เนตรมุข  
และคณะกรรมการ
ศูนยเ์ครือข่ายฯ 
อ าเภอท่าคันโท 

รวม 2,800 37,200     
รวมทั้งสิ้น 40,000  

หมายเหตุ    ถัวจ่ายทุกรายการ 
10. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือวัด 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 150 คนได้รับความรู้
และทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม

- การทดสอบ 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์ 

- แบบทดสอบ 

- แบบสังเกต 

- แบบ



ในการสอบ (O-NET) 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 150 คน มีความคุ้นเคย
และม่ันใจในการท าข้อสอบ(O-NET) 

- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับความรู้ในการ
วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาข้อสอบ (O-NET) 

- สอบถามความ
พึงพอใจ 

 
 

สัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 
 

 

 
11.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น  

2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความสามารถในการท าข้อสอบ  
O-NET และบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ  

3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  มีความรู้ในการวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาของข้อสอบ O-Net 
 

 
        ลงชื่อ………………………………………................ผู้เสนอโครงการ 

                                              (นายธานิน  วรรณสาร) 
                               ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 170 ) 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            ( นายชาญ  ยอดประทุม ) 
                                  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสร้างรัฐราษฎร์บ ารุง 

           รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 
 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

  (   นายสุวรรณ  มูลปลา  ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง 

         ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อโครงการ :       การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย    
แผนงาน :    งานวิชาการ 
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :  เป้าหมายที่ 1 นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ  : เป้าหมายที ่10 โรงเรียนทุกแห่งในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     อ าเภอท่าคันโท เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา  
     และการอ่านการเขียนส าหรับเด็กปฐมวัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นางพนาพร  ภูจอมจิตร ,  นางส าลี  ภูติโส 
ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ :   16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2561 
งบประมาณที่ใช้ :    80,000  บาท 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้อง
พัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์ -จิตใจ สังคม  
และ สติปัญญา อย่างเต็มตามศักยภาพ  มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยการก าหนดหลักการ  คุณภาพ  
ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้  และกลไกที่จะก ากับดูแลส่งเสริมอย่างใกล้ชิด  มีการส่งเสริม  สนับสนุนบทบาท
ของสถาบันครอบครัวในการเลี้ยงดู  โดยเฉพาะการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย   



ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในแนวปฏิบัติ  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท   
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา  2562 ขึ้น  โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของครูปฐมวัยของทุกโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย  โดยการประสานงานของครูวิชาการประจ าศูนย์
เครือข่าย  บทบาทของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ  โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย  และ
ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งจะส่งผลไปสู่
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 และมีความพร้อมด้านการอ่าน – เขียนในการเรียนระดับขั้นพื้นฐานต่อไป 

2.2  ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักที่ถูกต้องต่อการเตรียมความพร้อมในระดับ
ปฐมวัย 

2.3  โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยมีคุณภาพในการจัดการศึกษาปฐมวัย  ตามมาตรฐานการศึกษา 
ปฐมวัย ของ สพฐ 

2.4  ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในศูนย์เครือข่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ 
ประสบผลส าเร็จในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 
3. เป้าหมาย 

3.1  เด็กปฐมวัย มีความพร้อมทุกด้านเหมาะสมตามวัย และมีพ้ืนฐานที่ดีในการเรียนต่อในระดับชั้นที่ 
สูงขึ้นไป 

3.2  ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการจัดประสบการณ์ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
        3.3  โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในศูนย์เครือข่ายทุกโรง  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย   

3.4  ครูปฐมวัยในศูนย์เครือข่าย  ได้ไปศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอย่างน้อย  จ านวน  1 ครั้ง   

 

4.กิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน  

 ที ่    กิจกรรม / รายละเอียด / เกณฑ์การจัดสรร  งบประมาณท่ีได้รับ   ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ศูนย์ โรงเรียน 
 1. ประชุม/จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2546   
ปีการศึกษา  2562 

5,000       - เมษายน 
    2562 

นางพนาพร 
 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ /กระบวนการ 20,000      - พฤษภาคม นางพนาพร    



จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ถึงขีดสุดศักยภาพ
ของผู้เรียน 

     2562  

3. นิเทศ ก ากับ  ติดตามและประเมินผล           
การด าเนินงาน ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา 

5,000       -   สิงหาคม  
   2562 

นางพนาพร 
 

4. การสัมมนาศึกษาดูงาน ของครูปฐมวัยในศูนย์
เครือข่าย 

50,000         -     กันยายน            
      2562 

นางพนาพร 
 

 
5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัด / การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.1 เด็กปฐมวัย มีความพร้อมทุกด้านเหมาะสม
ตามวัย และมีพ้ืนฐานที่ดีในการเรียนต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นไป 
1.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคน มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความตระหนักในการจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักภาพ 
1.3 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในศูนย์
เครือข่ายทุกโรง  มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย   
1.4 ครูปฐมวัยในศูนย์เครือข่าย  ได้ไปศึกษาดู
งานเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างน้อย  จ านวน  1 ครั้ง   

นิเทศ ก ากับ ติดตาม สังเกต 
ทดสอบ 

 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม สังเกต 

ทดสอบ 
 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม สังเกต 
ทดสอบ 

 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม สังเกต 

ทดสอบ 
 

แบบบันทึก แบบสังเกต
แบบทดสอบ   แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบบันทึก แบบสังเกต
แบบทดสอบ   แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบบันทึก แบบสังเกต
แบบทดสอบ   แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบบันทึก แบบสังเกต
แบบทดสอบ   แบบสัมภาษณ์ 
 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 5.1  เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมส่งเสริมและพัฒนา ด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม 
และ สติปัญญา  ตลอดจนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน-เขียน ให้มีตวามพร้อมและมีพัฒนาเหมาะสม
ตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ และสอดคล้องกับองค์ความรู้พัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย 

 5.2  ครูปฐมวัยในศูนย์เครือข่ายได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ  สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้เด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
         5.3 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายทุกโรงได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ  
ตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย   
         5.4  ครูปฐมวัยในศูนย์เครือข่ายทุกคน  ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทัศนคติและทักษะในการจัด
ประสบการณ ์ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 



 
 
 

       ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                  (นางพนาพร  ภูจอมจิตร) 

           ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนดงบังอ านวยวิทย์ 

 

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

                                            ( นายชาญ  ยอดประทุม ) 
                                  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสร้างรัฐราษฎร์บ ารุง 

           รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 
 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

  (   นายสุวรรณ  มูลปลา  ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง 

         ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ :   นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบาย 
แผนงาน  :   วิชาการ 

สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :  เป้าหมายที่ 3 ครู ผู ้บร ิหารสถานศ ึกษา และบ ุคลากรทางการศ ึกษาอ่ืน  
    ม ีท ักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม  การทำงานมุง่เน้นผลสัมฤทธิ์ 
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ  :  เป้าหมายที่ 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม  

และท างานมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :     นายจรัญ  มุสิกา  

ครูวิชาการศูนย์ฯ 



ลักษณะโครงการ  :     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ :     ตลอดปีการศึกษา 2562 
งบประมาณที่ใช้ :           30,000 บาท 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

         จากการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา ปัจจัยภายใน ด้านนโยบาย  พบว่านโยบายการนิเทศติดตาม
สถานศึกษาของผู้เกี่ยวข้องในระดับศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท  มีน้อยมากต่อปีการศึกษา 
ท าให้สถานศึกษา ขาดขวัญก าลังใจและค าแนะน าที่ดีในการจัดการเรียนรู้ของครู  ประกอบกับมีข้อเสนอแนะของ 
สมศ. รอบสองแนะน าให้โรงเรียนวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่ท าให้ผลการทดสอบระดับชาติในระดับ ชั้น ป.3, ป.6 
และ ม.3 ลดลง และให้ท าโครงการ/กิจกรรม แก้ไขปัญหา ตั้งเป้าหมายตามสภาพของโรงเรียนที่สามารถ
ด าเนินการได้ จึงควรมีการนิเทศติดตามให้กิจกรรมดังกล่าวด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือนิเทศการสอนของครู ให้การสนับสนุนพัฒนางาน สร้างขวัญก าลังใจในการพัฒนาการสอน
  

           2.  เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
 

3. เป้าหมาย 

        3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
              คณะครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
        3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 5 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา งบ ผู้ 



 ปีการศึกษา 2562 ประมาณ รับผิดชอบ 

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

1. ขออนุมัติ
โครงการ 

 
 

  
 

        - 
 

นายจรัญ 
 

2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 
 

           
- 
 

ประธานศูนย ์

3.  ด าเนินกิจกรรม 
3.1 การเยี่ยมนิเทศ
ช้ันเรียน 
   - จัดท าแบบนิเทศ
ภายใน 
 3.2 สังเกตการสอน 
 3.3 การจัดสอน
แทน 
  - จัดท าแบบบันทึก
การสอนแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
-- 

คณะ 
ท างานได้รับ
แต่งตั้ง 
ตามค าสั่ง 
 
 
 
 
 

4. ติดตามและ
ประเมินผล 

  
 

       
 

  - 
 

คณะ 
ท างาน 

5. สรุปรายงาน
โครงการ 

           
 

- คณะ 
ท างาน 

รวม -  
 

5.  งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน. 30,000 บาท   จากเงินอุดหนุนรายหัว/งบพัฒนาผู้เรียน 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ขออนุมัติโครงการ     

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน     
3.  ด าเนินกิจกรรม 
3.1 การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
   - จัดท าแบบนิเทศภายใน 
 3.2 สังเกตการสอน 
 3.3 การจัดสอนแทน 
  - จัดท าแบบบันทึกการสอนแทน 

  10,000 12,000 
 

4. ติดตามและประเมินผล   30,000  



5. สรุปรายงานโครงการ   2,000 3,000 
 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัด / การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
 1.  จ านวนครั้งในการสังเกตการสอนของ
ครู อย่างน้อย   ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
2.  ครูร้อยละ 80  มีการพัฒนาการสอน 
3. ครูพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  ร้อยละ 
80 
 

 บันทึก 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 
ตรวจผลงาน 
ประเมินโครงการ 

แบบบันทึกการนิเทศ 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
แบบประเมินผลงาน 
แบบประเมินโครงการ 

  
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครไูด้รับการนิเทศการสอน การสนับสนุนพัฒนางานมีขวัญและก าลังใจในการพัฒนาการสอน 

 7.2 ครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
 

 

          ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                         (นายจรัญ  มุสิกา) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 

 

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

                                            ( นายชาญ  ยอดประทุม ) 
                                  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสร้างรัฐราษฎร์บ ารุง 

           รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 
 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

  (   นายสุวรรณ  มูลปลา  ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง 



         ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ :    พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
แผนงาน :    วิชาการ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กส.2 :  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ  : เป้าหมายที่ 11 โรงเรียนทุกแห่งในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     อ าเภอท่าคันโท มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :     นายดาวเรือง สิงหราช   

ครูวิชาการประจ าศูนย์ทุกคน                                                  

ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ :   ปีการศึกษา 2562 
งบประมาณที่ใช้ :     30,000  บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 48   และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  มีสาระบัญญัติที่ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีการประกัน
คุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  ที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงกระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผน และการด าเนินงานตามแผน 
รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของทุกคน จะท าให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
การศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 

1.   เพ่ือก าหนดมาตรฐานคุณภาพและพัฒนาสถานศึกษาให้สู่มาตรฐาน 
2.   เพ่ือตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
3.   เพ่ือเป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลในเขตพ้ืนที่ 
หน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางหรือบุคคลภายนอก 

3. เป้าหมาย 

1.สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.สถานศึกษามีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



3.สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

4.สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
5.น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6.สถานศึกษามีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
 

4. กิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

ผู้ 

รับผิดชอบ 
 ปีการศึกษา 2562 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. ขออนุมัติ
โครงการ 

 
 

  
 

        - 
 

นายดาวเรือง 
 

2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 
 

           
- 
 

 

3.ด าเนินกิจกรรม   
 

 
 

   
 

 

 
 

  
 

  
 

 
       - 

 
 

4. ติดตามและ
ประเมินผล 

  
 

       
 

  - 
 

 

5. สรุปรายงาน
โครงการ 

           
 

-  

รวม -  

5.  งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน  30,000 บาท   จากเงินอุดหนุนรายหัว/งบพัฒนาผู้เรียน 
 

รายการ 
 
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั    5,000 

2.   การจัดท ารายงานประเมินตนเอง หรือรายงานประจ าป ี    500 
3.   การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี    500 
4.   ท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการหรือแผนกลยุทธ ์    1,000 



5.   การจัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสตูร วิเคราะหผ์ู้เรียน  
การจัดท าแผนการสอน วิธีสอน การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคญั 

  1,000 1,000 

6.  การพัฒนาระบบสารสนเทศ    5,000 
7.  การจดัระบบบริหารจัดการ    1,000 
8.  การจดัท ามาตรฐานการศึกษา    5,000 
9.  การพัฒนาตนเอง    5,000 
10. ท าวิจัยในช้ันเรียน    5,000 

 
 
 
 
 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัด / การ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

1.   ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.   ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
4.   สถานศึกษามีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา 
5.    ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาการศึกษา 
6.    สถานศึกษาสามารถรายงานการประเมินตนเองต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 

การสังเกต 
สอบถาม 
ประเมินตนเอง 
ตรวจบันทึกหลักฐาน
ต่าง ๆ 
ทดสอบ 

 

แบบสังเกต 
 แบบสอบถาม 
แบบประเมินตนเอง 
แบบประเมินบันทึก
หลักฐานต่าง ๆ 
แบบทดสอบ 
 

  

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.   ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 2.   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.   ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
4.   สถานศึกษามีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

 3.   ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา 
 4.   สถานศึกษาสามารถรายงานการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 



 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                     (นายดาวเรือง สิงหราช) 

                                     ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            ( นายชาญ  ยอดประทุม ) 
                                  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสร้างรัฐราษฎร์บ ารุง 

           รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

  (   นายสุวรรณ  มูลปลา  ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง 

         ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
ชื่อโครงการ :       พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง 
แผนงาน :    บุคคล 
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :  เป้าหมายที่ 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม  

และท างานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ  : เป้าหมายที่ 2 พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ          
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นายท านอง  ภูเกิดพิมพ์ 
ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ :   16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2561 
งบประมาณที่ใช้ :    300,000  บาท 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็นการ

เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน การใช้เทคโนโลยี



ใหม่ ๆ ด้านประสบการณ์ท างาน ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็นการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร  ผู้ได้รับ
การพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะน าความรู้ต่าง ๆ  ที่ ได้รับ กลับมา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพนโยบายรัฐบาล และ
กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการปฏิรูปการศึกษา   โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  มีคุณภาพมาตรฐาน  สามารถผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้  ครู เป็นบุคคล
ส าคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา  เพราะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการและเป็นกลไกส าคัญใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  จึงเป็นกรอบแนวทางที่ส าคัญประการหนึ่งในข้อเสนอ
การปฏิรูปการศึกษาในอนาคต  โดยมุ่งเน้นให้ครูเป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการพัฒนาครูนั้นต้องมี
การด าเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของการพัฒนา  โดย
การที่จะพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น  สิ่งส าคัญคือครูต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทาง
และทฤษฎีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน   ตลอดจนสามารถน าหลักการและทฤษฎี
ดังกล่าวไปเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้   เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  เกิดคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติและสังคมโลกต้องการ 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโทได้เล็งเห็นความส าคัญของพัฒนาบุคลากรในศูนย์
เครือข่ายเพ่ือพัฒนาตนเองและสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร
ขึ้น 

 

 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างความตระหนักถึงภาระหน้าที่อันส าคัญยิ่งของครูในการสร้างและรับผิดชอบดูแล อบรมเยาวชน
ของชาติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาติ 

2.2  เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง 

2.3  เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสู่ครูมืออาชีพ 
2.4  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและชุมชน 

 

3. เป้าหมาย 



3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างทุกคนพัฒนาตนเอง สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการจัดกระบานการเรียนรู้  
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1) ครูมีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ จิตส านึกของความเป็นครู  
2)  ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือผู้เรียน  
3) ครูมีคุณภาพสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
4) ชุมชนมีความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

4.  กิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน 

ล าดับที่ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ปฏิทินการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เตรียมการ
(Plan) 

เขียนโครงการ เสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

 เม.ย. 2562 นายท านอง  ภูเกิด
พิมพ์ 

2.ด าเนินการ(Do) 1. กิจกรรมเครือข่าย
คุณภาพ (พัฒนาครูแบบ
เครือข่าย/ประชุมอบรมคร)ู 
 
 
2. กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร 

ครูได้รับการพัฒนา/
อบรมสัมมนาอย่าง
น้อยคนละ20 ช.ม. 
ต่อ ปี 
  
ผู้บริหารเข้ารับการ
อบรม/พัฒนา อย่าง
น้อย จ านวน  2  ครั้ง 
(ภาคเรียน ละ 1 ครั้ง) 
 

พ.ค. 2562- 
มี.ค. 2562 
 
 
 
พ.ค. 2562- 
มี.ค. 2562 

นายท านอง  ภูเกิด
พิมพ์ 
 
 
 
นายสุเนตร  ทองค า 

 
 
 
 

ล าดับที่ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 3.กิจกรรมศึกษาดูงานของ

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา/ลูกจ้าง 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ศึกษาดู
งานปีละ 1  ครั้ง 

มกราคม 2562 
 
 

นายสุเนตร  
ทองค า 



  
3. ตรวจสอบ
(Check)                                                                            

ประเมินโครงการ ประเมิน
ความพึงพอใจ  รายงานผล 

 มีนาคม 2562 นายท านอง  ภูเกิด
พิมพ์ 

4. ปรับปรุง/
พัฒนา(Act) 

น าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุง 
พัฒนา 

 มีนาคม 2562 นายท านอง  ภูเกิด
พิมพ์ 
นายสุเนตร  
ทองค า 

 

5.  งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน 300,000 บาท   จากเงินอุดหนุนรายหัว/งบพัฒนาผู้เรียน 

 
ที ่

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 1. 1. 1. กิจกรรมเครือข่ายคุณภาพ (พัฒนา
ครูแบบเครือข่าย/ประชุมอบรมครู) 

100,000 30,000 50,000 20,000 

 2. 2. กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร 50,000 10,000 30,000 10,000 
 3. กิจกรรมศึกษาดูงานของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา/ลูกจ้าง 
150,000 15,000 125,000 10,000 

  300,000 55,000 205,000 40,000 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัด / การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูมีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ จิตส านึกของความเป็นครู  
2. ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อผู้เรียน  
3. ครูมีคุณภาพสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
4. ชุมชนมีความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

สังเกต 
 
 

ตรวจสอบ 
 
 

สังเกต/ทดสอบ 
สังเกต 

แบบบันทึก 
 
 
แบบบันทึก 
 
 
แบบบันทึก/แบบประเมิน 
แบบบันทึก 

  
 
 
 
 
 



7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง  มีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

จิตส านึกของความเป็นครู  
7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือผู้เรียน  
7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง  เป็นครูมืออาชีพ 
7.4 ชุมชนมีความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอ าเภอท่าคันโท 
  
 

          ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                        (นายท านอง  ภูเกิดพิมพ์) 

             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนอ านวย 

 

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

                                            ( นายชาญ  ยอดประทุม ) 
                                  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสร้างรัฐราษฎร์บ ารุง 

           รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 
 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

  (   นายสุวรรณ  มูลปลา  ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง 

         ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ :    เสริมสร้างขวัญและก าลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ 
ลูกจ้าง 

แผนงาน :    บุคคล 
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :  เป้าหมายที ่5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม  

และท างานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ  : เป้าหมายที่ 2 พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ          
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นายด ารง  เสนาวัง  นายวัลลภ  ภูจอมจิตร   
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่ 

ระยะเวลาด าเนินการ :   16 พฤษภาคม 2562 - 31 มนีาคม 2561 
งบประมาณที่ใช้ :    50,000  บาท 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ในการจดัการศกึษาของโรงเรยีน บุคลากรเป็นปัจจยัหลกัของความส าเรจ็

ในการพฒันาทกุดา้นของการศกึษา เพราะบุคลากรเป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการ

สนับสนุนการเรยีนการสอนและการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน การบรหิารงานโดย

การจดัการใหร้ว่มกนัท างานเป็นทมีและดว้ยความพึงพอใจ ขวญัและก าลงัใจมี

อทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสภาพจติใจ

และพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะและความรูสึกที่มีต่อการ

ปฏบิตังิาน บุคลากรทีม่ีความรูความสามารถสูงหากขวญัและก าลงัใจไม่ดกีาร

ปฏบิตังิานอาจจะไม่มีประสทิธภิาพดเีท่าทีค่วร ในทางตรงกนัขามบุคลากรทีม่ี

ความรูค้วามสามารถไม่โดดเด่นแต่มีขวญัก าลงัใจทีด่ ี การปฏบิตังิานอาจจะมี

ประสิทธภิาพมากกว่า  ดงัน้ันการจดักจิกรรมหรอืสวสัดิการต่าง ๆ ใหแ้ก่

บุคลากรจงึเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจ 

ศูนยเ์ครอืข่ายพฒันาคุณภาพการศกึษาอ าเภอท่าคนัโท  มคีวามตระหนัก

และเห็นความส าคญัในการสรา้ง 

ขวญัและก าลงัใจบุคลากรเป็นอย่างด ีจงึไดจดัท าโครงการนีข้ึน้ 
 



2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพือ่เป็นการสรางขวญัและก าลงัใจใหแ้กค่รูและบุคลากรทางการศกึษา 

2.2 เพือ่เป็นแรงจงูใจใหบุ้คลากรปฏบิตังิานอย่างมคีวามสุขและมี

ประสทิธภิาพ 

2.3 เพือ่ใหบุ้คลากรปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ ีมคีวามภาคภูมใิจ 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างทุกคน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  - บุคลากรมขีวญัและก าลงัใจในการท างานดขีึน้ปฏบิตังิานบรรลุ

วตัถปุระสงคอ์ย่างม ี

ประสทิธภิาพ 
 
 

4.  กิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน 
กิจกรรม ปฏิทินการ

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 น าเสนอโครงการ 
4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
4.3 ด าเนินงานตามโครงการโดยใช้เงินที่ระดม
ทุนโดยศูนย์เครือข่ายฯ 
      กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ 
         - กิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ 
         - กิจกรรมวันครู 
         - รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น 
4.4 สรุปและรายงาน 

เม.ย.60 
พ.ค.60- มี.ค.61 
พ.ค.60-มี.ค.61 
 
 
 
 
มี.ค.61 

50,000 นายด ารง  เสนาวัง 

 
5.  งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน 50,000 บาท   จากเงินอุดหนุนรายหัว/งบพัฒนาผู้เรียน 

 
ที ่

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
2 

ค่าวัสดุ-เอกสาร-จัดท าเกียรติบัตร 
ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ 

3,000 
15,000 

  
10,000 

3,000 
5,000 



3 
4 

ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม (ถ่ัวจ่าย) 
ค่าพาหนะ 

30,000 
2,000 

30,000 
2,000 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัด / การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

 1. ครแูละบุคลากรทางการ

ศกึษามขีวญัและก าลงัใจ 

2. ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาเกดิแรงจงูใจให ้

ปฏบิตังิานอย่างมคีวามสุข

และมปีระสทิธภิาพ 

3. ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาปฏบิตัตินเป็นแบบอย่าง

ทีด่ ีมคีวามภาคภูมใิจ 

เต็มตามศกัยภาพ 

- การประเมนิความพงึ

พอใจในการปฏบิตังิาน 
 

-แบบประเมนิความพงึ

พอใจ 

  
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างทุกคน มขีวญัและก าลงัใจ 

7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง เกดิแรงจงูใจใหป้ฏบิตังิานอย่างมี

ความสุขและ      มปีระสทิธภิาพ 

7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ ีมี

ความภาคภูมใิจ 

เต็มตามศกัยภาพ 
 

          ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             ( นายด ารง  เสนาวัง ) 
                                           ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข 

 

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

                                            ( นายชาญ  ยอดประทุม ) 
                                  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสร้างรัฐราษฎร์บ ารุง 



           รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 
 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

  (   นายสุวรรณ  มูลปลา  ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง 

         ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ :   ระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
แผนงาน  :   งบประมาณ 
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :  เป้าหมายที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
                                          เน้นการท างานแบบบูรณาการ บริหารแบบมีส่วนร่วม มีความเข้มแข็ง 

จัดการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ ตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองกลยุทธ์ศูนย์เครือข่ายฯ  :  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน 



ผู้รับผิดชอบโครงการ :     ฝ่ายงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ  :     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ :     16 พฤษภาคม 2562 – 20  มีนาคม 2563 
งบประมาณที่ใช้ :           21,000   บาท 
........................................................................................................................................................................................................................................ 

1.    หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉ.2045/ฉ.3 2553  
มาตรา 58 ว่าด้วยการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาการศึกษาโดยระดมทรัพยากรและการลงทุน ด้าน
งบประมาณ ด้านการเงินและทรัพย์สินจากรัฐและเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคคล
ครอบครัว  ชุมชน องค์กรชุมชน  สถานประกอบการ  บริจาคทรัพย์สินทรัพยากรให้สถานศึกษา และมีส่วนร่ วม
รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  ตามความจ าเป็นและตามความเหมาะสม 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2 จึงได้จัดท าโครงการระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมนักเรียน
ภายในศูนย์เครือข่ายฯ เพ่ือให้มีการพัฒนาด้านสื่อการสอน เทคโนโลยี บุคลากร สนับสนุนและวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งผลดี ต่อการพัฒนานักเรียนได้
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ  ซึ่งศูนย์เครือข่าย ฯ เล็งเห็นความส าคัญใน                   
การพัฒนาอย่างมีความต่อเนื่องจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

2.   วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอ

และและมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษาและนักเรียนได้รับ                   

การพัฒนาการเรียนรู้อย่างหลากหลายต่อการจัดการเรียนรู้ 
3. เ พ่ือสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะสาขา บุคลากร ครูต่ างชาติ                           

จัดกิจกรรมให้นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ 
4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายกับชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการจัดการศึกษา 
 
3.เป้าหมาย 
          3.1 ด้านปริมาณ 

โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ ทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดการระดม
ทรัพยากรในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน  เป็นเงินจ านวน 100,000  บาท 
          3.2 ด้านคุณภาพ 

หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 
 



4.  กิจกรรมและปฎิทินการด าเนินงาน 

กิจกรรม ปฏิทินการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ปรึกษาหารือ 
2. เสนอโครงการ  และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
3. เสนอกรรมการศูนย์เครือข่าย ฯให้ความ เห็นชอบ 
 
4. ด าเนินการตามกิจกรรม 

      -  ส ารวจความจ าเป็น และความต้องการในด้านต่างๆ 
ของศูนย์เครือข่าย ฯ 
      -  จัดหาทุนทรัพย์จากบุคคล หรือหน่วยงานอื่นๆ 
 
     5. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 
สรุปวิเคราะห์รายงานผล 

 
 

3  พ.ค.  2562 

 4  พ.ค. 2562 

18 พ.ค. 2562  
 

 20 ม.ิย. 2562 
 
 

 

14 มี.ค. 2563 

 
 

- 
- 
- 
 

20,000 
 
 
 
 

1,000 

 
 
นายสดใส  ภูเนตร 

 

5.  งบประมาณ 
    งบประมาณจ านวน  21,000  บาท   จากเงินอุดหนุนรายหัว/งบพัฒนาผู้เรียน 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ขออนุมัติโครงการ - - - - 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - 
3.  ด าเนินกิจกรรม 20,000 - - 20,000 
4. การประเมินผล - - - - 
5. สรุปรายงานโครงการ 1,000 - - 1,000 

 
 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัด / การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.จ านวนทรัพยากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การสนับสนุน ทั้งจากทุกภาคส่วนที่จัด
ระดมได้ 
2.ผลจากการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

 ประเมินความพึงพอใจ 
 ประเมินโครงการ 
แบบสรุปผลการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบประเมินโครงการ 
แบบสรุปผลการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา 



การ สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา  
 
 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ศูนย์เครือข่าย ฯ ท่าคันโท มีทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับศูนย์เครือข่ายไม่น้อยกว่า 
100,000  บาท และงบประมาณเพียงพอ ที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ  
  
 
 

              ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                     (นายสดใส  ภูเนตร ) 
                                              ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 

 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            ( นายชาญ  ยอดประทุม ) 
                                  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสร้างรัฐราษฎร์บ ารุง 

           รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 
 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

  (   นายสุวรรณ  มูลปลา  ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง 

         ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ :    พัฒนาผู้เรียนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 
แผนงาน :    บริหารทั่วไป 
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :  เป้าหมายที่ 3 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ :  เป้าหมายที่ 7 โรงเรียนทุกแห่งในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     อ าเภอท่าคันโท  จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นายชาญ  ยอดประทุม  , นายสดใส  ภูเนตร   
ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ :   ปีการศึกษา 2562  
งบประมาณที่ใช้ :   60,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 



ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 22 โรง  ได้ร่วมกัน
ก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข กล่าวคือ ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 การส่งเสริมให้เยาวชนมีความ
ส านึกและตระหนักในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมและการใฝ่เรียนรู้ให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมสร้างสรรค์
ประเทศไทยให้เข้มแข็งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ ขึ้น 

เนื่องจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท อยากให้เด็กๆและเยาวชนนั้นมีค่านิยม
ที่ดี โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท  ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ  อย่างต่อเนื่อง  มีพฤติกรรมที่แสดงออกโดยชัดเจน เป็นรูปธรรมและหมั่นปฏิบัติ
อยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอ าเภอท่าคันโทจึงจัดท า “โครงการพัฒนาผู้เรียนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ” 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท  มีคุณธรรม 

จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ  
2.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียน เพ่ือให้มีจิตใจที่ดีงาม  
2.3 เพ่ือสร้างทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย 
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครูคุณภาพในสังกัดได้ตัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการแก่ผู้เรียน 
2.5 เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครูคุณภาพในสังกัดได้เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสนอง

นโยบายส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการแก่ผู้เรียน 
2.6 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ “สามัคคีเป็นหนึ่ง” 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 

ประการแก่ผู้เรียน  
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

         นักเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท มีคุณธรรม  จริยธรรมตาม
ค่านิยมหลัก 12 ประการ  อย่างต่อเนื่อง มีพฤติกรรมที่แสดงออกโดยชัดเจน เป็นรูปธรรมและหมั่นปฏิบัติอยู่
เสมอ และเครือข่ายครูคุณภาพในสังกัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 
ประการแก่ผู้เรียน และโรงเรียนในสังกัด จ านวน 22 โรงเรียน  มีความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ “สามัคคีเป็น
หนึ่ง” 



 
4. กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

1.  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
2.  ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท 
3.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

 4.  วางแผนการด าเนินงาน 
 5.  ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
 6.  สรุป / รายงาน   
 
5. การด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 

(Plan) 
1.ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการ 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
3.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

เม.ย.- พ.ค. 
60 
 

คณะกรรมการ
ศูนย์เครือข่ายฯ 

 

ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียน 
2. ด าเนินงานตามโครงการ 
- จัดอบรมค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ดังนี้ 
1. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
2. กิจกรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์ เสียสละ 
อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือ
ส่วนรวม  
3. กิจกรรมส่งเสริมความกตัญญูต่อพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. กิจกรรมส่งเสริมการใฝ่หาความรู้ หมั่น
ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. กิจกรรมส่งเสริมการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทยอันงดงาม  

เม.ย.- พ.ค. 
60 
 

นายพยุง  ทองค า 
 



6.กิจกรรมส่งเสริม ความมีศีลธรรม รักษา
ความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และ
แบ่งปัน  
7. กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจเรียนรู้การ
เป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8.กิจกรรมส่งเสริม ให้มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพ
ผู้ใหญ่  
9.กิจกรรมส่งเสริมให้ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้
ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10.กิจกรรมส่งเสริมให้ รู้จักด ารงตนอยู่โดย
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระ
ราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกิน
พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และ
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม 
เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
11.กิจกรรมส่งเสริมให้ มีความเข้มแข็งท้ัง
ร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจ
ฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา  
12.กิจกรรมส่งเสริมให้ค านึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวม และของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 
2. จัดท าเครื่องมือประเมิน 

ขั้นประเมินผลและ
ตรวจสอบ (Check) 

1.ประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนตาม
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
2. สรุปผลการด าเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บริหารโรงเรียน 

ก.ย. 60 คณะกรรมการ
ศูนย์เครือข่ายฯ 

 

ขั้นปรับปรุง 
(Act) 

1. น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามค่านิยมหลัก 

ต.ค. 60 นายพยุง  ทองค า 
 



12 ประการ 
2.น าโครงการ/กิจกรรม ที่ปรับปรุงไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ตามค่านิยมหลัก 12 ประการต่อไป 

 

 

6.  งบประมาณ    งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (งบรายหัว)   

จ านวน    60,000  บาท  ดังนี้ 
รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
ค่าวิทยากร  20,000  
สถานที่  10,000  
วัสดุอุปกรณ์   30,000 
อ่ืนๆ    

รวม 60,000 
 

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 
ประการแก่ผู้เรียน 

- การสังเกต - แบบสังเกต 
 

2. นักเรียนร้อยละ 100 ในศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ   

-การประเมิน -แบบประเมิน 

3. ครูร้อยละ 100 มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  

-การนิเทศภายใน -เครื่องมือการนิเทศ
ภายใน 

4. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 22 โรงเรียน  มี
ความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ “สามัคคีเป็นหนึ่ง” 

- ความพึงพอใจ - แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



8.1 นักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท  มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก 
12 ประการ  

8.2 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีงาม  
8.3 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามตามค่านิยมหลัก 12 

ประการ  
8.4 สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครูคุณภาพในสังกัดได้ตัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมค่านิยม

หลัก 12 ประการแก่ผู้เรียน 
8.5 สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครูคุณภาพในสังกัดได้เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสนอง

นโยบายส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการแก่ผู้เรียน 
8.6 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 22 โรงเรียน มีความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ “สามัคคีเป็นหนึ่ง” 

 
 
 
 

          ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                         (นายพยุงค์  ทองค า) 

          ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง 

 

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

                                            ( นายวัลลภ  ภูจอมจิตร ) 
                                  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนาตาลวิทยาคม 

           รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 
 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

  (   นายสุวรรณ  มูลปลา  ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง 

         ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ :       ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 
แผนงาน :    บริหารทั่วไป 
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :  เป้าหมายที ่4 นักเรียนมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ  : เป้าหมายที่ 8 โรงเรียนทุกแห่งในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     อ าเภอท่าคันโท จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นางดารุณี  เสนาวัง  
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ :   ปีการศึกษา 2562 
งบประมาณที่ใช้ :   25,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายหนึ่งของรัฐบาล  คือ การลดเวลาเรียนภาค
วิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ  ควรเรียนรู้  ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ น จากนโยบายการลดเวลา
เรียนดังกล่าว  จึงน ามาสู่การปฏิบัติโดยก าหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการถึงเวลา 14.30 น. แต่เวลาที่โรงเรียน
เลิกยังคงเหมือนเดิมตามก าหนดของแต่ละโรงเรียนซึ่งมักจะเป็นช่วงเวลา 16.00 น. ดังนั้น ช่วงระยะเวลาระหว่าง    
หลังเลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับบ้านซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ที่โรงเรียน  โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
ต่างๆ  ให้นักเรียนปฏิบัติ  และควรเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมี
น้ าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม  และที่ส าคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบ



ของตนเอง การจัดกิจกรรมไม่จ าเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน  บางกิจกรรมสามารถ
ศึกษาหรือท าร่วมกันหลายระดับชั้นได้ เพ่ือให้นักเรียนรู้จักปรับตัว  การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับ
คนหลายช่วงวัย ซึ่งจะช่วยเพ่ิมทักษะในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนต่อไป 

ศูนยเ์ครอืข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคนัโท  มีความ

ตระหนักและเห็นความส าคญัของนโยบาย  ดังนั้น จึงจัดท าโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ลดเวลา

เรียน  เพ่ิมเวลารู้ขึ้น  เพ่ือน าสู่การปฏิบัติส าหรับทุกโรงเรียนในศูนยเ์ครอืข่ายพฒันาคุณภาพ

การศกึษาอ าเภอทา่คนัโท  อย่างเป็นรูปธรรม  นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และมีความสุขใน
การเรียนรู้อย่างแท้จริง   

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติทุกโรงเรียนในศูนยเ์ครอืข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาอ าเภอทา่คนัโทอย่างเป็นรูปธรรม   
2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและกิจกรรม  “ลดเวลาเรียน       

เพ่ิมเวลารู้”  
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเอง

ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียน   
2.4  เพ่ือให้ทุกโรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา

รู้”  
 

3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนของโรงเรียนในศูนยเ์ครอืข่ายพฒันาคุณภาพการศกึษาอ าเภอ

ท่าคนัโททุกคนได้รับ    การพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและ
ความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียน   

  3.1.2 โรงเรียนในศูนยเ์ครอืข่ายพฒันาคุณภาพการศกึษาอ าเภอท่าคนัโททุก

โรงเรยีนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” อย่างเป็นรูปธรรมและ
ชัดเจน 

  3.1.3 โรงเรียนในศูนยเ์ครอืข่ายพฒันาคุณภาพการศกึษาอ าเภอท่าคนัโท

ทกุโรงเรยีนมีวิธีปฏิบัติ          ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 



  3.2.1  นักเรียนของโรงเรียนในศูนยเ์ครอืข่ายพฒันาคุณภาพการศกึษาอ าเภอ

ทา่คนัโทมีคุณภาพ     ตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  พัฒนาตนเองตามความ
สนใจและความถนัด     อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียน   

  3.2.3  โรงเรียนในศูนยเ์ครอืขา่ยพฒันาคณุภาพการศกึษาอ าเภอทา่คนัโท

บริหารจัดการเวลาเรียนและกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างมีคุณภาพ  

  3.2.3  โรงเรียนในศูนยเ์ครอืขา่ยพฒันาคุณภาพการศกึษาอ าเภอท่าคนัโทมี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ      (Best Practice) ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และเป็นตัวอย่างได้ 

4.  กิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน 
กิจกรรม ปฏิทินการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าและเสนอโครงการ 
 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. แจ้งโรงเรียนด าเนินการตามนโยบายและแนว
ทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
4. โรงเรียนจัดท า Best Practice ในการจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
5. ประเมิน สรุป และรายงานผลโครงการ  

22 เมษายน 2562 
 
16 พฤษภาคม 2562 
 
16 พฤษภาคม 2562 
กุมภาพันธ์ 2563 
 
31 มีนาคม 2563 

- 
 

1,000 
 
- 

22,000 
 

2,000 

นางดารุณี  เสนาวัง 
 
นางดารุณี  เสนาวัง 
ทุกโรงเรียนในสังกัด 
 

 

5.  งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน 25,000 บาท   จากเงินอุดหนุนรายหัว/งบพัฒนาผู้เรียน 

 
ที ่

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. 
2. 
3. 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าเอกสาร Best Practice  
ค่าเอกสาร วัสดุ จัดท าเล่มสรุปโครงการ 

1,000 
22,000 
2,000 

 1,000  
22,000 
2,000 

รวม 25,000 - 1,000 24,000 
หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

วิธีการวัด / การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนในสังกัดด าเนินงานตาม  การส ารวจ/สอบถาม แบบส ารวจ/แบบสอบถาม 



นโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 
2. นักเรียนในสังกัดได้ร่วมกิจกรรมตาม

ความถนัด ความสนใจ ได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
มีความสุขกับการร่วมกิจกรรม 

3. โรงเรียนมี Best Practice 
 

 
การสอบถาม/การสัมภาษณ์ 
 
 
 
การน าเสนอ/รายงานผล 

 
แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
แบบรายงาน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 นักเรียนของโรงเรียนในศูนยเ์ครอืข่ายพฒันาคุณภาพการศกึษาอ าเภอท่าคนั

โททุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัด
อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียน   

 7.2 โรงเรียนในศูนยเ์ครอืข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคนัโททุก

โรงเรยีนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” อย่างเป็นรูปธรรมและ
ชัดเจน 

 7.3 โรงเรียนในศูนยเ์ครอืข่ายพฒันาคุณภาพการศกึษาอ าเภอท่าคนัโททุก

โรงเรยีนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
  

          ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                           (นางดารุณี  เสนาวัง) 

          ต าแหน่ง  ครูช านาญการิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าเมืองส าราญวิทย์ 

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

                                            ( นายวัลลภ  ภูจอมจิตร ) 
                                  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนาตาลวิทยาคม 

           รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
  (   นายสุวรรณ  มูลปลา  ) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง 



         ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 
 
 

ชื่อโครงการ :   มหกรรมตุ้มโฮม กีฬา วิชาการ ครั้งที่ 3 ตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  
ท่าคันโทโมเดล 

แผนงาน :    บริหารทั่วไป 
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :  เป้าหมายที่ 1 นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ  : เป้าหมายที่ 8 โรงเรียนทุกแห่งในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     อ าเภอท่าคันโท จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นายสุวรรณ  มูลปลา 
ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ :   ปีการศึกษา 2562 
งบประมาณที่ใช้ :   60,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๒๒ โรง  ได้
ร่วมกันก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กล่าวคือ ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ การสร้างโอกาสให้ครูได้น าเสนอผลงานทางวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถอย่างหลากหลายทั้งด้านกีฬา วิชาการ
นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญ    ที่จะส่งผลให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโทจึงจัดท า “โครงการมหกรรม ตุ้มโฮมกีฬา วิชาการ คร้ังที่ ๓ ตามนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ท่าคันโทโมเดล”  

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬาอย่างเต็มที่ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครูคุณภาพในสังกัดได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ

แสดงผลงานทางวิชาการ 



3. เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครูคุณภาพในสังกัดได้เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสนอง

นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ท่าคันโทโมเดล 

4. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ “สามัคคีเป็นหนึ่ง” 
 

3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรม“ตุ้มโฮมกีฬา วิชาการ ครั้งที่ 

๓ สนองนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   ท่าคันโทโมเดล”   
 
  
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

         นักเรียนได้ออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬาอย่างเต็มที่ สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครู
คุณภาพในสังกัดได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ  เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสนอง
นโยบาย    ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ท่าคันโทโมเดล และโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๒๒ โรงเรียน  มีความสัมพันธ์
อันดีในหมู่คณะ “สามัคคีเป็นหนึ่ง” 

4. กิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค

. 
1. ขออนุมัติ
โครงการ 

 
 

  
 

         
 

นายสุวรรณ 

2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 
 

           
 

นายสุวรรณ 

3.  ด าเนิน
กิจกรรม 

           55,000 ตามค าสั่ง
ศูนย์ฯ 

4. ติดตามและ
ประเมินผล 

           2,000 
 

ตามค าสั่ง
ศูนย์ฯ 

5. สรุปรายงาน
โครงการ 

           3,000 ตามค าสั่งฯ 

รวม 60,000  
 

5.  งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน 60,000 บาท  จากเงินสนับสนุนจากทุกโรงเรียน (เล็ก กลาง ใหญ่) 



 
รายการ 

 
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ขออนุมัติโครงการ     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน     
3.  ด าเนินกิจกรรม  10,000 20,000 25,000 
4. ติดตามและประเมินผล    2,000 
5. สรุปรายงานโครงการ    3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัด / การ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

     1.  นักเรียนได้ออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬา 
     2.  สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครูคุณภาพใน
สังกัดได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 
     3.  สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครูคุณภาพใน
สังกัดได้เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสนอง
นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ท่าคันโทโมเดล 
     4. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 22  โรงเรียน              
มีความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ “สามัคคีเป็นหนึ่ง” 

 ประเมินความพึงพอใจ 
 ประเมินโครงการ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบประเมินโครงการ 

  

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนได้ออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬาอย่างเต็มที่ 

 7.2 สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครูคุณภาพในสังกัดได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ 

 7.3 สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครูคุณภาพในสังกัดได้เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสนอง
นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ท่าคันโทโมเดล 

 7.4 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 22 โรงเรียน มีความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ “สามัคคีเป็นหนึ่ง” 



 
 

  ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
    ( นายสุวรรณ   มูลปลา  ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง 
          

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

                                           ( นายวัลลภ  ภูจอมจิตร ) 
                                  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนาตาลวิทยาคม 
                 รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 

 
 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

  (   นายสุวรรณ  มูลปลา  ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง 

         ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 

 
 
ชื่อโครงการ :   พัฒนางานสารสนเทศเพ่ือระบบบริหารจัดการศึกษา 
แผนงาน  :   บริหารทั่วไป 
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :  เป้าหมายที่ 1 นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                          และพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ  :  เป้าหมายที่ 4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ 100 %  
                                          โดยมีการประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :     จ.ส.อ.นพพร  นวลจันทร์  
ลักษณะโครงการ  :     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ :     วันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 -วันที่  31 มีนาคม   พ.ศ. 2563 
งบประมาณที่ใช้ :           12,440  บาท 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 



การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดีเป็น
ปัจจุบันเพ่ือประกอบการตัดสินใจ เพ่ือลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจ านวนมาก และระบบการท างานส่วนใหญ่เชื่อม ต่อ
ด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท างานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
            ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า และมีบทบาทในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
ของส านักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบส านักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากใช้
แรงงานมาใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมากขึ้น เพ่ือช่วยในการท างานด้านการประมวลผลข้อมูล (Data 
processing) 
            ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ(Management Information System: MIS) องค์กรนั้น 
สามารถให้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรทั้ง
ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ระบบฐานข้อมูล และคลังข้อมูล ระบบการสื่อสารและเครือข่าย ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากร ตลอดจนระบบความปลอดภัยและสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
จัดการองค์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมพูน ทักษะ ความสามารถของบุคลากรให้สามารถ
ตอบสนอง เป้าหมายและนโยบายการปฏิบัติขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดการฐานข้อมูลและการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ จะท าให้การตรวจสอบข้อมูล การเรียกขอและการรายงานข้อมูลสารสนเทศเป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยข้อมูลที่จัดเก็บเน้นความสมบูรณ์ถูกต้อง ทั้งนี้บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูล เพ่ือความถูกต้องและเข้าใจตรงกันในการน าเสนอข้อมูลต่างๆ ซึ่งที่กล่าวมาจะเป็นปัจจัย
ส าคัญส่วนหนึ่งในการบริหารและจัดการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผลผลิต (Output) 

  พัฒนางานสารสนเทศ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโทสู่ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา 

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
งานสารสนเทศ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโทมีประสิทธิภาพดี 
 
 

3. เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   1. มีเอกสารสารสนเทศ 1 ฉบับ ต่อ ภาคเรียน  
   2. มีโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. 

3. ศูนย์มขี้อมูล 10 มิถุนายน ของทุกโรงเรียนครบเป็นปัจจุบัน 
4. มีเฟซบุ๊กของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 



1. เอกสารสารสนเทศ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ใน การบริหารจัดการได้
อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
2.  เฟซบุ๊กของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโทมีการน าเสนอและ

ปรับปรุงข้อมูลของศูนย์ เป็นปัจจุบันปัจจุบัน สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศได้ดี 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม / งานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา จ.ส.อ.นพพร /ผู้บริหาร 

ร.ร. 
2. การจัดท าโปรแกรมและรายงานสารสนเทศ ตลอดปีการศึกษา จ.ส.อ.นพพร/นายวัชรินทร์ 
3 จัดอบรมครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มิ.ย. / พ.ย. จ.ส.อ.นพพร/นายวัชรินทร์ 
 

5. งบประมาณ 
เงินอุดหนุน   12,440 บาท 

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรมที่ 1   ปรับปรุงและพัฒนาส านักงานสารสนเทศ ยอดงบประมาณ   ขึ้นอยู่กับแต่ละ
โรงเรียน       
ด าเนินการปรับปรุงระบบรับส่งอินเตอร์เน็ต 

 

ล าดับที่ รายการ 
รายละเอียด งบประมาณ 

จ านวน ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
 

ของแต่ละ
โรงเรียน 

1. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน     
รวมทั้งสิ้น   

 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2   การจัดท าโปรแกรมและรายงานสารสนเทศ   ยอดงบประมาณ  1,000 บาท 



ด าเนินการจัดรูปเล่มสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานสารสนเทศ  เพื่อจัดท าเป็นระบบ ข้อมูล สะดวกต่อ
การสืบค้น การน าไปใช้  การประชาสัมพันธ์ และการจัดแสดงผลงาน 
 

ล าดับที่ รายการ 
รายละเอียด งบประมาณ 

จ านวน ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
 

เงินอุดหนุน 

1. ค่าจัดท าเอกสารสารสนเทศ   
 

2 500 1,000  

2. ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปรายงานผลการด าเนินการ  2 250 500  
รวมทั้งสิ้น  1,500         

กิจกรรมที่ 3  จัดอบรมครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

ล าดับที่ รายการ 
รายละเอียดืสบ งบประมาณ 

จ านวน ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
 

เงินอุดหนุน 

1. ค่าจัดท าเอกสารอบรม   44 20 880  
2. ค่าอาหาร  44 100 4400  
3 ค่าวิทยากร 2 1000 2000  
4 ค่าสถานที่อบรม 2 1500 3000  
5 ค่าจัดท าวุฒิบัตร 44 15 660  

รวมทั้งสิ้น  10,940         
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
พัฒนางานสารสนเทศ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอ าเภอท่าคันโทสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและจัดการศึกษา 

 
การส ารวจ / การสอบถาม 
/  
การสังเกต / บันทึกสถิติ 

 
แบบประเมินโครงการฯ 
เอกสารสรุปงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
งานสารสนเทศ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอ าเภอท่าคันโทมีประสิทธิภาพดี 
 

 
การส ารวจ / การสอบถาม 
/ 
การสังเกต / บันทึกสถิติ 

 
แบบประเมินโครงการฯ 
เอกสารสรุปงาน 



 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

จ.ส.อ.นพพร  นวลจันทร์  
 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
เริ่มต้นโครงการ  วันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
สิ้นสุดโครงการ  วันที่  31 มีนาคม   พ.ศ. 2563 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท มีการจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ 
 

10. สถานที ่
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท และโรงเรียนในสังกัด 
 

11. ประเมินผล สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
            จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการตามโครงการ   

 
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
( จ.ส.อ.นพพร นวลจันทร์) 

    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            ( นายวัลลภ  ภูจอมจิตร ) 
                                  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนาตาลวิทยาคม 

           รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 
 

 



ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
  (   นายสุวรรณ  มูลปลา  ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง 
         ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 

 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ :   โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน  น่าท างาน 
แผนงาน  :   บริหารทั่วไป 
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :  เป้าหมายที่ 1 โรงเรียนมีบริบทน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน น่าท างาน 
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ  :  เป้าหมายที่ 4 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯท่าคันโท ทุกโรงเรียนพัฒนาให้น่าดู 

น่าอยู่ น่าเรียน น่าท างาน โดยมีการประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :     นายดาวเรือง  สิงหราช  
ลักษณะโครงการ  :     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ :     วันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 -วันที่  31 มีนาคม   พ.ศ. 2563 
งบประมาณที่ใช้ :           12,440  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ                16 พฤษภาคม  2559 - 31 มีนาคม 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
      สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือและส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เป็นภารกิจอีกด้านหนึ่งที่มีความส าคัญ 
โรงเรียนจึงถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือและทรัพยากรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมจนสามารถให้บริการแก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯท่าคันโท ให้เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
      2.2  โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท ทุกโรงเรียน มีบริบทที่สวยงาม 
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ 
 
   3. เป้าหมาย 

3.1  ผลผลิต (Outputs) 



  - โรงเรียนมีกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
        3.2ผลลัพธ์ (Outcomes) 
                      - นักเรียน ครู ผู้ปกครองพึงพอใจในสภาพแวดล้อม ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 
 4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณดังตารางต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม / งานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ติดตามนิเทศ ออกเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นายดาวเรือง /ผู้บริหาร 

ร.ร. 
2. ให้รางวัลเพื่อเป็นแบบอย่าง มีนาคม 2563 นายดาวเรือง  สิงหราช 
 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
 
 

5. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อ าเภอท่าคันโทมีสภาพภูมิทัศน์ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
เอ้ือต่อการท างาน 

 
การส ารวจ / การสอบถาม 
/ การสังเกต / บันทึกสถิติ 

 
แบบประเมินโครงการฯ 
เอกสารสรุปงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ
ในโรงเรียน 

 
การส ารวจ / การสอบถาม 
/การสังเกต / บันทึกสถิติ 

 
แบบประเมินโครงการฯ 
เอกสารสรุปงาน 

 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   นายดาวเรือง  สิงหราช 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

เริ่มต้นโครงการ  วันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
สิ้นสุดโครงการ  วันที่  31 มีนาคม   พ.ศ. 2563 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท มีการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนและน่าท างาน 

9. สถานที ่
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอท่าคันโท และโรงเรียนในสังกัด 

10. ประเมินผล สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
            จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการตามโครงการ   

 
    ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
        ( นายดาวเรือง  สิงหราช ) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 

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

                                            ( นายวัลลภ  ภูจอมจิตร ) 
                                  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนาตาลวิทยาคม 

           รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

  (   นายสุวรรณ  มูลปลา  ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง 

         ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท 
 


