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ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และพัฒนาส านักงานภาษาไทย  
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.1.2 วิสัยทัศน์ “โรงเรียนสตรีปากพนัง เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ จัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของชาติและ
มาตรฐานสากล ครูและบุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ด้วย
กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคศตวรรษท่ี 21 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ” 

 ข้อที่ 2.6.1 มีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ  และการจัดการเรียนรู้ 

 ข้อที่ 2.6.2 มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือการบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนรู้ 

  ข้อที่ 2.6.3 มีการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์
สารสนเทศ ที่ง่ายต่อการเข้าถึง 

 ข้อที่ 2.6.4 มีการสรุปรายงานสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 ข้อที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการวั ดการศึ กษาและสอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคศตวรรษท่ี21 

  ข้อที่ 3 พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
 ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและจัด
การศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างภาคี
เครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนสรณ  ศากยโรจน์ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย   

1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาและสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

โครงการล าดับที่  11   รหัสโครงการ วช 1.2.2 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สภาพแวดล้อมของโรงเรียนก็เป็นปัจจัยส าคัญในการ
การเรียนการสอนให้กับนักเรียน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการก็เป็นส่วนส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้มีแนวคิดร่วมกันในการที่จะปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาไทย    
เป็นห้องศึกษาค้นคว้าและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเหมาะสมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาส านักงานภาษาไทยขึ้นเพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ที่ใช้อ านวยความสะดวก เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ ความสามารถต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 
2. เพ่ือให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน1. เพื่อให้ครูได้รับการบริการด้วยความสะดวก

รวดเร็ว เป็นธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในกลุ่มสาระให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้อย่างเป็น
ขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
 4. เพ่ืออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริม ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของกลุ่มสาระด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย  
  เชิงคุณภาพ  
 1. มีห้องปฏิบัติการภาษาไทย 1 ห้องพร้อมใช้การจัดการเรียนรู้ 
 2. นักเรียนทุกคนที่เรียนภาษาไทยได้เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
  3. ครูมีอุปกรณ์ อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
          4. ครูสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน 
 
 เชิงปริมาณ  
 1. ครูได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาไทย และได้ใช้อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ดิจิตอลสืบค้นข้อมูลข่าวสาร 
 3. นักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนังทุกคน 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้น PLAN 
1. ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระ เพื่อพิจารณา 

แผนงานจัดท าโครงการวางแผนการด าเนินงาน 
 
 

ต.ค. 64 
นายธนสรณ  ศากยโรจน์ 
ครูจุฑาภรณ์  อึ่งทอง 
ครูสุภาพร คงส าคัญ 
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ขั้น DO 
1. ติดตั้งทีวี LED สมาร์ททีวี 
2. ครดู าเนินการจัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษา           
ที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 

ธ.ค.- เม.ย. 65 

นายธนสรณ  ศากยโรจน์ 
ครูสุภาพร คงส าคัญ 
ครูจุฑาภรณ์  อ่ึงทอง 
 

ขั้น CHECK 
1. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

เม.ย., ก.ย. 65 
ครูจุฑาภรณ์  อึ่งทอง 
ครูสุภาพร คงส าคัญ 

ขั้น ACTION 
1. วัดและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
2. จัดท ารายงานการด าเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารและ
น าผลการด าเนินงานไปปรับใช้ในการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

ก.ย. 65 

นายธนสรณ  ศากยโรจน์ 
ครูจุฑาภรณ์  อึ่งทอง 
ครูสุภาพร คงส าคัญ 
 

5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 37,191 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 

1. ทีวี LED สมาร์ททีวี 
2. ชุดเครื่องเสียงประกอบด้วย ล าโพงล้อลาก และไมโครโฟน 
3. เครื่องเจาะกระดาษชนิด 2 รูกลางเพาเวอร์ #600 
4. เข็มหมุดตรากวาง/กระทง 
5. เข็มเย็บกระดาษ เบอร์ 10 แม็กซ์ 
6. เข็มเย็บกระดาษ เบอร์ 3 แม็กซ์ 
7. กาว ที.โอ.เอ ขนาด 8 ออนซ์ 
8. สติ๊กเกอร์ สะท้อนแสง ตีเส้น 9 มิล (3มิติ) 
9. กระดาษโฟโต้ 135 แกรม (100 แผ่น) 
10. ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ าเงิน 
11. กระดาษปกสี (แข็ง) คละสี 
12. ลวดหนีบกระดาษ 
13. กระดาษกาวย่นหนังไก่หนังไก่ ม้วนใหญ่ ขนาด     1/2 
นิ้ว 3M แท้ (คละสี) 
14. กระดาษสี ขนาด A4 (แบบบาง) 
15. กระดาษการ์ดหอม 
16. กระดาษ 100ปอนด์ ขนาด A4  
17. บอร์ดจัดนิทรรศการ ก ามะหยี่ ขนาด60*120 ซม 
18. เครื่องเย็บกระดาษชนิดยิง ตราช้าง 
19. หมึกเติม Canon (ใช้กับเครื่องปริ๊นเครื่องเก่า) 

25,000 
3,500 
300 
50 
84 
192 
150 
315 

1,080 
1,150 
600 
220 
450 

 
600 
300 

1,000 
2,000 
900 

2,000 

อุดหนุนรายหัว 

รวม (สามหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 39,891  

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. มีห้องปฏิบัติการภาษาไทย 1 ห้อง พร้อมใช้จัดการ
เรียนการสอน 

- ส ารวจ - แบบส ารวจ 

2. สังเกตจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
และการประเมินผลโครงการ 
 

- สอบถาม 
- ส ารวจ 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 
- แบบส ารวจ 
- แบบสัมภาษณ์ 

3. รายงานสรุปผลโครงการ 
 

- สอบถาม 
- ส ารวจ 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 
- แบบส ารวจ 
- แบบสัมภาษณ์ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เมือ่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีห้องปฏิบัติการภาษาไทย 1 ห้องพร้อม

ใช้การจัดการเรียนรู้   มีวัสดุ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ และมีการบริหารจัดการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ครูในกลุ่มสาระท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
 
 

  ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นายธนสรณ  ศากยโรจน์) 

                                             ครโูรงเรียนสตรีปากพนัง 
        1 ตุลาคม 2564 

 
 

     ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายอ านาจ   สุขห่อ) 
       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

      1 ตุลาคม 2564 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นางจิราพร    รัตนกุล) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
                                               1 ตุลาคม 2564 


