
 

 
 

  

แบบเสนองาน/โครงการ  ประจำปีการศึกษา   ๒๕๖๔ 
 
ชื่องาน/โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่             โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ ………..  โครงการหลักท่ี …………..……..   
สนองมาตรฐานของโรงเรียน  

  ด้านคณุภาพผู้เรียน    
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ตัวบ่งชี้ท่ี ………………....................................................................................................................... ........ 
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการข้อที่ ......................................................................................................... 
ผู้รับผิดชอบ โครงการ นางสาวชญานิน คมพจน์ , นางสาวสุจิตรา ซุ่นสั้น , นางสาวธันยากร  เพ็งจันทร์      
กลุ่มบริหาร วิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เมษายน ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐบาลมียุทธศาสตร์การพัฒนาโดยยึดแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” แห่งพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  เป็นแนวทางหลักละวาระสำคัญในการกำหนดรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ว่าด้วยการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ มุ่งการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยมที ่ที ่พึงประสงค์ และกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  บดินทรเทพวรางกูร ที่มีใจความว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 
2 ด้าน คือส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง และมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตและอุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ 
การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)” อีกทั้งรัฐบาลถือวาระการพัฒนาใหม่ของโลก
ที่เรียกว่า “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ปี 2573 ขององค์การสหประชาชาติ เป็นหนึ่งในเป้าหมายในการ
ดำเนินงาน 
 การจัดการเรียนการสอนของครู ควรจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ครูมีความชำนาญในการ
สอน และคิดหาวิธีพัฒนาตนเองในด้านการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ดังนั้น การ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงมีความจำเป็นเพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” สู่การดำเนินชีวิต จึงได้
นำมากำหนดเป็นโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยดำเนินการพัฒนาตั้งแต่ 
ปี 2555 เป็นต้นมา 
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ได้พัฒนาในส่วนของการสอนของครู และการพัฒนา
สื่อ และนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ของครู เพื่อให้การเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด  ตามนโยบายและ
จุดเน้นต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานของรัฐ 
 
  



  
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒.๒ เพ่ือขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
๒.๓ เพ่ือจัดหาสื่ออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุชิ้นงานที่ได้/ระบุจำนวนนักเรียน จากการทำโครงการนี้) 

๓.๑.๑     นักเรียนจำนวน ๑๘๐ คน และครู ๑๘ คน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลเชิงคุณภาพ) 

๓.๒.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับชาติ



๔.  วิธีการดำเนินงาน 

โครงการ/ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/
มาตรฐาน 

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

งบประ
มาณ 

(บาท) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะการดำเนินงาน 

พ.ศ.256๓ – 256๔ 
ผู้รับ 

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

1 พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

๒. เพื่อขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่
สถานศึกษา 

๓. เพื่อจัดหาสื่อ
อุปกรณ์สำหรับการ
เรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

ข้อที่ ๑ 
ม.1.1-1.6 
 
ข้อที่ ๓ 
ม.๓.1-๓.๕ 

 

๑) นักเรียนจำนวน ๑๘๐ คน และครู 
๑๘ คน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๒) ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
แต่ละรายวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยใน
ระดับชาต ิ

 

- 

 

1.)วางแผนการจัด
กิจกรรม  

2.)จัดเตรียมเอกสาร
และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

3.)ประชุมชี้แจง
รายละเอียดแก่คร ู

4.)จัดกิจกรรม 

5.)สำรวจความคดิเห็น
ของครูและนักเรียน 

6.)สรุปผล รายงานผล 

             

ครูชญานิน 

ครูสุจติรา 

ครูธันยากร 



๕. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๕.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 
๕.๒ คณะครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 
๕.๓ นักเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 
๕.๔ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 
๕.๕ ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 
 

๖. งบประมาณที่ใช้ 
   เงินอุดหนุน    เงินรายได้ฯ   เงินนโยบายสนับสนุนฯ  จำนวน ๔๖,๐๐๐ บาท 
 

กิจ
กร

รม
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 ชื่อกิจกรรม 

สถ
าน

ที่ด
ำเน

ินก
ิจก

รร
ม 

ระ
ยะ

เว
ลา

 

งบ
ปร

ะม
าณ

ที่ใ
ช้(

บา
ท)

 แหล่งงบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

อุด
หน

ุน(
๑,

๒)
 

บก
ศ.

 

อื่น
 ๆ

 

๑ พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

โรงเรียน  ๔๖,๐๐๐    ครูชญานิน 
ครูสุจติรา 
ครูธันยากร 

รวม   ๔๖,๐๐๐     
 

๗. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ   
 ๑) นักเรียนจำนวน ๑๘๐ คน และครู 
๑๘ คน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เชิงคุณภาพ 
      ๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่
ละรายวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับชาติ 

๑) จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หลักฐาน 

๒) สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้อง 

๓) สังเกต 
๔) เคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียด

จากข้อมูล 

แบบสอบถาม 
  

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (ดูจากวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้) 

๘.๑ นักเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมเป็นตัวเทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ร้อยละ ๓๐ ของ
นักเรียนทังหมด 

๘.๒ ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะร้อยละ ๙๐ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งทักษะวิชาการ 
๘.๓ โรงเรียนได้แสดงผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานใกล้เคียง ชุมชน 



 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ               ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ   
     (นางสาวชญานิน  คมพจน์)                                           (นางสาวสุจิตรา  ซุ่นสั้น) 
       หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                        คร ู 
       

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสาวธันยากร  เพ็งจันทร์) 

 ครอัูตราจ้าง 
 
 

      ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายภูมิพัฒน์   สุขอุ่น) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

       ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นางจิรพรรณ์  มุกดารัตน์) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


