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ค าช้ีแจง

การเขียนโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2563

◦ 1. คุณครูเจา้ของกจิกรรม สามารถเขยีนกจิกรรมไดใ้น ไฟล ์word ชื่อ แบบฟอรม์การเขยีนกจิกรรม ปี 2563 โดย

สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเวบ็ไซตโ์รงเรยีน (ยกเลกิการกรอกกจิกรรม ผ่านโปรแกรม) 

◦ 2. คุณครูสามารถศึกษาจากคู่มอืการเขยีนกจิกรรมนี้ ในการเขยีนกจิกรรมตามหวัขอ้ทีก่  าหนด โดยศึกษาจากพนัธกจิ 

เป้าประสงค ์ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์ของโรงเรยีน และเลอืกโครงการใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรมทีคุ่ณครูจดัท าขึ้น

◦ 3. คุณครูกรอกกจิกรรมในไฟล ์word และต ัง้ชื่อไฟล ์เป็นชื่อกจิกรรมนัน้ ส่งไดท้ีอ่เีมล 

kungkeam90@gmail.com หรอื ส่งไดท้างไลนส์่วนตวัของครูสุภาวด ี มุย้จนี

◦ 4. ก าหนดเวลาการเขยีนกจิกรรม ต ัง้แต่วนัที ่19 ม.ีค.2563 – 31 ม.ีค. 2563

mailto:kungkeam90@gmail.com
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26. ทรพัยากรและคา่ใชจ้า่ยกจิกรรม

- คอื ค่าวสัดุอปุกรณต่์างๆ ทีใ่ชใ้นการด าเนินกจิกรรม โดยกรอก

เป็นรายการ จ านวน หน่วยนบั ราคา/หน่วย และกรอกประเภทของ

เงนิดว้ย  

- และสรุปงบประมาณวา่ใชเ้งนิแต่ละประเภทจ านวนเท่าไหร่ ถา้

ไมใ่ช่ใหท้  าเครื่องหมาย (-) 

- และสรุปรวมงบประมาณการด าเนินงานท ัง้หมด
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1. โครงการ  ปีการศึกษา 2563

โครงการของโรงเรยีนโพธนิิมติวทิยาคม ในปีการศึกษา 2563 แบ่งเป็น 5 โครงการ ในคุณครูเลอืกกรอก

ใหเ้หมาะสมกบักจิกรรมทีจ่ดัท าขึ้น ดงันี้

◦1. โครงการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นพลเมืองดี มีคณุธรรมจรยิธรรมและมีจติสาธารณะ

◦2. โครงการพฒันาผูเ้รยีนเพือ่เพิม่ความสามารถทกัษะทางดา้นวชิาการและทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21

◦3. โครงการการเสรมิสรา้งสขุภาวะผูเ้รยีนทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจสูค่วามเป็นพลโลก

◦4. โครงการพฒันาภมูิทศัน์สถานศึกษาใหเ้ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

◦5. โครงการพฒันาระบบการบรหิารงานในสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภบิาล



2. กจิกรรม

◦ ใหคุ้ณครูต ัง้ชื่อกจิกรรมทีจ่ะจดัท าในปีการศึกษา 2563 โดยใหค้ านึงถงึความเหมาะสมต่อพนัธกิจ 

เป้าประสงค ์ยุทธศาสตร ์กลยุทธข์องโรงเรยีน

◦ กรณีจดัท ากจิกรรม จดัซื้อวสัดุอปุกรณ ์ใหต้ ัง้ชื่อ เป็น พฒันาวสัดุอปุกรณ์กลุม่งาน/กลุม่สาระ........

◦ ชื่อกจิกรรม ควรมคีวามกระชบั ไดใ้จความ ไมย่าวจนเกินไป



3. กจิกรรม ภาคเรยีนที่

◦ ภาคเรยีนที ่1 เลอืกในกรณีจดักจิกรรมเฉพาะในช่วงเวลาภาคเรยีนที ่1

◦ ภาคเรยีนที ่2 เลอืกในกรณีจดักจิกรรมเฉพาะในช่วงเวลาภาคเรยีนที ่2

◦ ตลอดปีการศึกษา เลอืกในกรณีจดักจิกรรมตลอดปีการศึกษา

4. ประเภทกจิกรรม

◦ กจิกรรมใหม ่เลอืกในกรณีเป็นกจิกรรมใหม ่เพิง่จดัท าขึ้นในปีการศึกษานี้

◦ กจิกรรมต่อเนื่อง เลอืกในกรณเป็นกจิกรรมต่อเนื่อง ท าเป็นประจ าทกุปีการศึกษา

◦ งานประจ า  เลอืกในกรณีเป็นงานประจ าของโรงเรยีน เช่น การบรหิารงานพาหนะ ค่าน า้ ค่าไฟฟ้า เป็นตน้



5. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

เลอืกหน่วยงานทีร่บัผดิชอบใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรมทีจ่ดัท า ดงันี้

- กลุม่การบรหิารงานวชิาการ                          - กลุม่การบรหิารงาบงบประมาณและงานบคุคล

- กลุม่การบรหิารงานกจิการนกัเรยีน - กลุม่การบรหิารงานบรหิารท ัว่ไป

6. หน่วยงานที่รบัผิดชอบย่อย

เลอืกหน่วยงานย่อย ให่สอดคลอ้งกบักจิกรรม และหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ เช่น

◦กลุม่สาระการเรยีนรูต่้างๆ

◦กลุม่งานย่อย เช่น งานแผนงาน งานพสัดุโรงเรยีน งานประชาสมัพนัธ ์งานโสตทศันศึกษา เป็นตน้



7. ผูร้บัผิดชอบ

กรอกรายชื่อคุณครูผูร้บัผดิชอบกจิกรรม ในรูปแบบ ดงันี้

นาย/นาง/นางสาว.................................................

8.ระยะเวลาที่ด าเนินการ

กรอกรายละเอยีด ของระยะเวลาในการท ากจิกรรม ตามแบบฟอรม์ ดงันี้ วนั/เดอืน/ปี เช่น

15/05/2563 – 30/04/2563

9.สถานที่ด าเนินการ

เขยีนรายละเอยีด สถานทีใ่นการท ากจิกรรม เช่น โรงเรยีนโพธนิิมติวทิยาคม



10. งบประมาณ

◦กรอกงบประมาณทีใ่ชใ้นการด าเนินกิจกรรม โดยใหก้รอกเป็นตวัเลข และวงเลบ็ประเภทของ

งบประมาณ เช่น 10,000 บาท (งบอดุหนุน)

ประเภทของงบประมาณ

1. งบอดุหนุน

2. งบเรยีนฟร ี15 ปี

3. เงนิบ ารุงการศึกษา (งบบกศ.)

4. เงนิสมาคม

5. งบอืน่ๆ



11. พนัธกจิ 

โรงเรยีนโพธนิิมติวทิยาคม ไดม้พีนัธกจิ ในปีการศึกษา 2563 ดงันี้ 

◦ 1. สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรม  มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงคย์ดึมัน่ต่อสถาบนัหลกัของ

ชาตแิละการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ

◦ 2. พฒันาผูเ้รยีนใหม้ีความสามารถความเป็นเลศิทางวิชาการและเทคโนโลยตีามมาตรฐานสากล

◦ 3. สง่เสรมิพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนใหม้ีสมรรถนะตามหลกัสูตรและคุณลกัษณะในศตวรรษที่ 21 

◦ 4. สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาคณุภาพชีวติทเีป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

◦ 5. พฒันาครู และบคุลากรทางการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานวชิาชีพ



12. เป้าประสงค์

โรงเรยีนโพธนิิมติวทิยาคม ไดม้เีป้าประสงค ์ในปีการศึกษา 2563 ดงันี้

◦ 1. ผูเ้รยีนมีคณุธรรมจรยิธรรม มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

◦ 2. ผูเ้รยีนมีคณุลกัษณะเป็นเลศิทางวชิาการ สือ่สารสองภาษา ล ้าหนา้ทางความคิด ผลติงานอย่างสรา้งสรรค ์

และรว่มรบัผิดชอบต่อสงัคมโลก

◦ 3. ผูเ้รยีนมีความเป็นเลศิ เต็มตามศกัยภาพ ตามความถนดั และความสนใจ

◦ 4. ครูและบคุลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

◦ 5. โรงเรยีนน าเทคโนโลยีและสรา้งนวตักรรม มาใชใ้นการบรหิารจดัการศึกษาและการจดัการเรยีนรูท้ี่เนน้

ผูเ้รยีนเป็นส าคญั สูศ่ตวรรษที่ 21

◦ 6. โรงเรยีนมีการบรหิารจดัการดว้ยระบบคณุภาพ ตามหลกัธรรมาภบิาล



13. ยทุธศาสตร ์

โรงเรยีนโพธนิิมติวทิยาคม ไดก้ าหนดยุทธศาสตรข์องโรงเรยีน ในปีการศึกษา 2563 ดงันี้

1. สง่เสรมิพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนใหม้ีสมรรถนะตามหลกัสูตรและคณุลกัษณะในศตวรรษที่ 21  มี

คุณธรรม จรยิธรรม ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

2. สง่เสรมิพฒันาครู และบคุลากรทางการศึกษาใหม้ีมาตรฐานวชิาชีพ

3. พฒันาการบรหิารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ ตามหลกัธรรมาภบิาล

ใหคุ้ณครูกรอกเฉพาะหมายเลข วา่เป็นยุทธศาสตรท์ี ่1 , 2 , 3



14. กลยทุธิ์ที่ 

โรงเรยีนโพธนิิมติวทิยาคม ไดก้ าหนดกลยุทธิ์ของโรงเรยีน ตามยุทธศาสตรข์องโรงเรยีน ในปีการศึกษา 2563 ดงันี้

1.สง่เสรมิพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนใหมี้สมรรถนะตามหลกัสูตรและคณุลกัษณะในศตวรรษที่ 21  มีคุณธรรม จรยิธรรม ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

กลยทุธท์ี่ 1 ส่งเสรมิการจดักระบวนการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรและคุณลกัษณะในศตวรรษที ่21  
กลยทุธท์ี่ 2 ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีนโดยการสอดแทรกตามกจิกรรมต่างๆ

กลยทุธท์ี่ 3 พฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน

กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาผูเ้รยีนใหม้วีถิชีวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงและมศีกัยภาพเป็นพลโลก                                                       

กลยทุธท์ี่ 5 พฒันาระบบหอ้งเรยีนคุณภาพ

กลยทุธท์ี่ 6 ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยเีป็นเครื่องมอืในการเรยีนรู ้

2.สง่เสรมิพฒันาครู และบคุลากรทางการศึกษาใหมี้มาตรฐานวชิาชีพ

กลยทุธท์ี่ 1 ส่งเสรมิการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

กลยทุธท์ี่ 2 พฒันาระบบการนิเทศภายใน

กลยทุธท์ี่ 3 พฒันาครูและบคุลากรสู่ครูมอือาชพี

กลยทุธท์ี่ 4 ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของครูและบคุลากร

3.พฒันาการบรหิารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ ตามหลกัธรรมาภบิาล

กลยทุธท์ี่ 1 พฒันาระบบการบรหิารจดัการ

กลยทุธท์ี่ 2 พฒันาระบบการมสี่วนร่วม

กลยทุธท์ี่ 3 ส่งเสรมิชมุชนสมัพนัธ์

ใหก้รอกเฉพาะหมายเลขเช่น กลยุทธท์ี ่1

หรอื กลยุทธท์ี ่1,2,3

โดยกลยุทธท์ีเ่ลอืก ตอ้งสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์องโรงเรียน



15. มาตรฐานที่

ใหคุ้ณครูเลอืกมาตรฐานการศึกษาทีส่อดคลอ้งกบักิจกรรมทีด่  าเนินการ โดยกรอกเฉพาะหมายเลข เช่น 

มาตรฐานที ่1 เป็นตน้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รยีน

1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รยีน

1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั



มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รยีน

1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รยีน

1) มคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สาร และการคดิค านวณ

2) มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่น

3) ความคดิเหน็ และแกป้ญัหา

4) มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม

5) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

6) มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลกัสูตรสถานศึกษา

7) มคีวามรู ้ทกัษะพื้นฐาน และเจตคตทิีด่ต่ีองานอาชพี

1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน

1) การมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานทีก่  าหนด

2) ความภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย

3) การยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจติสงัคม



มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ

2.1 มเีป้าหมายวสิยัทศันแ์ละพนัธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชดัเจน

2.2 มรีะบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา

2.3 ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่นน้คุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทกุกลุม่เป้าหมาย

2.4 พฒันาครูและบคุลากรใหม้คีวามเชี่ยวชาญทางวชิาชพี

2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ

2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรยีนรู ้



มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั

3.1 จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิริง และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติได ้

3.2 ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลง่เรยีนรูท้ีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้

3.3 มกีารบรหิารจดัการช ัน้เรยีนเชงิบวก

3.4 ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน

3.5 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู ้



16. หลกัการและเหตผุล

ใหคุ้ณครูกรอกหลกัการและเหตผุลในการท ากจิกรรม วา่เพราะเหตใุด จงึตอ้งท ากจิกรรมน้ี และ

จะก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อผูเ้รยีน โรงเรยีน หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง อย่างไร

17. วตัถปุระสงค์

ใหคุ้ณครูกรอกวตัถปุระสงคใ์นการท ากจิกรรม วา่มจีดุประสงคใ์นการท ากจิกรรมอย่างไรบา้ง



18. เป้าหมายเชิงปรมิาณ

คอื เป้าหมายทีต่อ้งการในการท ากจิกรรม โดยก าหนดเป้าหมายเป็นตวัเลข เช่น รอ้ยละ 80 ของ

ผูเ้รยีนผ่านกจิกรรม เป็นตน้

19. เป้าหมายเชิงคณุภาพ

คอื เป้าหมายในการท ากจิกรรม ในเชงิคุณภาพ เช่น ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์าม

หลกัสูตร เป็นตน้



20. ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
คอื ข ัน้ตอนการด าเนินกจิกรรม โดยคุณครูกรอกตามล าดบัการท างานแบบ PDCA และกรอกรายละเอยีดของระยะเวลา

งบประมาณ (ถา้ไมม่ใีห ้-)  สถานที ่และผูร้บัผดิชอบ

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ ผูร้บัผิดชอบ 

(P) ขัน้เตรยีมการ 

(D) ขัน้ด าเนินการ

(C) ขัน้ตดิตามประเมินผล

(A) ขัน้ปรบัปรุงแกไ้ข

ข ัน้ตอนการเตรียมการ เช่น ประชมุวางแผน 

แบ่งงาน จดัท าค าส ัง่

ด าเนินการตามแผนกิจกรรม จดัซื้อวสัดุ

อปุกรณ์

ตดิตามประเมนิผลกิจกรรมจากแบบสงัเกต 

แบบสอบถาม ฯลฯ

น าผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิผลมาปรบัปรุงพฒันา

ในปีถดัไป



21. การตดิตามประเมินผล

คอื วธิกีารตดิตามผลการด าเนินกจิกรรม เช่น แบบสอบถาม แบบประเมนิความพงึพอใจ แบบสงัเกต

22. ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ (ผลลพัธ)์

คอื สิง่ทีผู่เ้รยีนหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งไดร้บัท ัง้เชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ 

23.. วธิีการประเมิน

คอื วธิกีารทีใ่ชท้ีใ่ชใ้นการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้กี่ยวขอ้งในการจดัท ากจิกรรมต่างๆ

24. เครื่องมือที่ใช ้

คอื เครื่องมอืทีใ่ชเ้พือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลของการท ากจิกรรม

25. ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

คอื ผลทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการด าเนินกจิกรรมต่างๆ



งานแผนงาน

ขอบคณุค่ะ


