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งบประมาณ 2564 ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และจะน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้มาใช้ให้
ในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
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บทที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
1.ข้อมูลพื้นฐาน 
 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนตะพานหิน  ตั้งอยูํเลขที่  221  ถนน  ชมฐีระเวช  ต าบลตะพานหิน   
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  รหัสไปรษณีย์ 66110   
โทรศัพท์ 056-621-054   โทรสาร 056-621-852   
e-mail:taphanhinschool@hotmail.com    website  www.taphanhin.ac.th 
เปิดสอนตั้งแตํระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 มีเขตพ้ืนที่บริการ  จ านวน 7 ต าบล ได๎แกํ 
1. ต าบลตะพานหิน  
2. ต าบลหนองพยอม  
3. ต าบลไทรโรงโขน   
4. ต าบลงิ้วราย   
5. ต าบลห๎วยเกตุ  
6. ต าบลคลองคูณ  
7. ต าบลไผํหลวง 
 

ประวัติโดยยอ่ของโรงเรียนตะพานหิน 
โรงเรียนตะพานหิน กํอตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2494 สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้น
เปิดสอนในขั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  (ม.1) จ านวน  1   ห๎องเรียน มีนักเรียน 25 คน ครู 2 คน ใช๎ อักษรยํอ พ.จ.
6  และมีสี  กรมทํา – ชมพู เป็นสีและสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน มีนายเดชา เดชาติวงศ์  ณ  อยุธยาเป็นครูใหญํ
นายสุํม  หงษ์หิหิรัญ  เป็นครูประจ าชั้นเดิมได๎อาศัยฝากเรียนที่ โรงเรียนเทศบาล “ตะพานหินวิทยาคาร ” 

           พ.ศ. 2494  กระทรวงศึกษาธิการได๎อนุมัติเงิน  จ านวน  150,000  บาท (หนึ่งแสนห๎าหมื่น
บาทถ๎วน) เป็นคําที่ดินกํอสร๎างอาคารเรียน แตํเงินจ านวนนี้ไมํเพียงพอที่จะด าเนินการตามแบบแปลนที่ได๎รับการ
อนุมัติหลวงพํอชื่น พิจิตรานนท์ เจ๎าอาวาสวัดหนองพยอม ได๎อนุญาตให๎ใช๎ที่ของวัดจ านวน 19 ไรํ                 
89  ตารางวา รวมทั้งข๎าราชการ  พํอค๎า ประชาชนชาวตะพานหิน  รํวมสมทบทุนบริจาคเงินด๎วยอีกจ านวนหนึ่ง       
เป็นเงิน  200,000 บาท (สองแสนบาทถ๎วน) โดยมอบให๎โรงเรียนการชํางพิจิตรเป็นผู๎รับเหมากํอสร๎างอาคารเรียน 
ไม๎ชั้นเดียวใต๎ถุนสูงขนาด  5  ห๎องเรียน ใช๎เป็นสถานที่เรียนได๎  

           พ.ศ.2496  มีการพัฒนาและขยายชั้นเรียนเพิ่มเติมข้ึนเรื่อยๆ จนถึงปี  พ.ศ. 2510 ได๎รับคัดเลือก
เข๎าโครงการ ค.ม.ช. รุํนที่10 และ ในปีนี้ยังได๎รับบริจาคที่ดินจากนายถนอม – นางบุญผิน  พฤกษะวัน จ านวน 6 
ไรํ  42 ตารางวา  

            พ.ศ. 2519 ได๎เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ นายเดชา  เดชาติวงศ์ ณ  อยุธยา    
อาจารย์ใหญํ ครบเกษียณอายุ กรมสามัญศึกษาได๎แตํงตั้งให๎  นายประวิทย์  พฤทธิกุล  ครูใหญํโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภ์ อ าเภอเดํนชัย จังหวัดแพรํ  มาด ารงต าแหนํงอาจารย์ใหญํโรงเรียน ตะพานหินแทน  

           พ.ศ. 2520  ได๎ซื้อที่ดินหลังโรงเรียนเพิ่มเติมจ านวน  10  ไรํ  
 
 



๒ 

 
           พ.ศ. 2525  นายประวิทย์  พฤทธิกุล ได๎รับแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนตะพาน

หินจนถึงปีการศึกษา  2527  กรมสามัญศึกษาได๎แตํงตั้ง นายธานี  พลอาจ ผู๎อ านวยการโรงเรียนคุรุประชา
สรรค์  อ าเภอสรรคบุรี จ.ชัยนาท มาด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการ  

           พ.ศ. 2531  กรมสามัญศึกษาได๎แตํงตั้งให๎นายบัญญัติ  สืบสายอํอน  ผู๎อ านวยการโรงเรียนหลํม
สักวิทยาคมมาด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการ  ถึงปีการศึกษา  2534  เกษียณ อายุราชการ กรมสามัญศึกษา         
ได๎แตํงตั้งให๎นายมงคล  อยูํสุข ผู๎อ านวยการโรงเรียนสามงํามชนูปถัมภ์  มาด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการ  

          พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษาได๎แตํงตั้ง นายอุดม  บูรพา  ผู๎อ านวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยามา
ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการ  

          พ.ศ. 2540 กรมสามัญศึกษาแตํงตั้งให๎นายวนิช  รอดมณี  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิ
วิทยาคมมาด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการ  เกษียณอายุเมื่อ  30  กันยายน  2544  กรมสามัญศึกษาแตํงตั้งให๎นาย
ประยุทธ  ศรีประสิทธิ์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล๎อพิทยา  มาด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการ เกษียณอายุ
ราชการเมื่อ  30  กันยายน  2546  

          พ.ศ. 2546  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎แตํงตั้งให๎นายอดิศักดิ์ บุญวุฒิ
วิวัฒน์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล๎อพิทยา  มาด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียนตะพานหิน 
เกษียณอายุราชการเมื่อ  30  กันยายน  2551 

         พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎แตํงตั้งให๎นายธีรวัฒน์                  
ทองสุข ผู๎อ านวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์   มาด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียน               
ตะพานหิน  เกษียณอายุราชการเมื่อ  30  กันยายน  2554 

   พ.ศ. 2555  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎แตํงตั้งให๎ นายสุวรรณ                
วงศ์สิรทัต ผู๎อ านวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล๎อพิทยา  จังหวัดพิจิตร  มาด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียน
ตะพานหิน  และย๎ายไปด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2559 

   พ.ศ. 2559  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎แตํงตั้งให๎นายธวัชชัย                    
เทศข า  ผู๎อ านวยการโรงเรียนสามงํามชนูปถัมภ์  จังหวัดพิจิตร  มาด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียนตะพานหิน  
เกษียณอายุราชการเมื่อ  30  กันยายน  2562 

   พ.ศ.  2562   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎แตํงตั้งให๎นายทิว  มนูญธรรม 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จังหวัดพิจิตร มาด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียนตะพานหิน จนถึงปัจจุบัน 

         โรงเรียนตะพานหิน  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551    ของกระทรวงศึกษาธกิาร   และจัดให๎นักเรียนเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีอยํางหลากหลาย  นอกจากนั้น  ยัง
จัดให๎มีการเลือกกิจกรรมชุมนุมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรตามความถนัด  และความสามารถของนักเรียน   โดย
มีจัดการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ เน๎นกระบวนการเรียนรู๎  จัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกคิด
อยํางมีระบบ  เน๎นการปฏิบัติมากกวําการทํองจ า  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินคํา  และ
สร๎างความรู๎อันเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู๎ในโลกแหํงการให๎เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  มีความเป็นประชาธิปไตย  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  และส านึกถึงความรับผิดชอบตํอตนเอง  
สังคม  และประเทศชาติ และจัดประสบการณ์เตรียมความพร๎อม โดยสร๎างบรรยากาศให๎ผู๎เรียนอยํางมีความสุข 

 
 

 



๓ 

 
ค าขวัญ  ปญฺญา  นราน   รตน       ปัญญา   เป็นเครื่องประดับของคนดี 
อัตลักษณ์  “วินัยดี  มีภูมิรู๎” 
เอกลักษณ์  “วิชาการเดํน” 
พระประจ าโรงเรียน   พระพุทธภควันต์ ประจ าโรงเรียน หน๎าตัก 30 นิ้ว 
อักษรย่อ                ต.พ. 
สีประจ าโรงเรียน  กรมทํา – ชมพู 
ธงโรงเรียน  สีกรมทํา คือ ความหนักแนํน แข็งแกรํง และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
สีชมพู คือ ผู๎มีศีลธรรม ความรัก และความรุํงโรจน์ 
 
 
 
 
 
 
ตราประจ าโรงเรียน รัศมี        แสดงถึง   แสงสวํางแหํงปัญญา 
ลายกนก   แสดงถึง   ความอํอนช๎อย 
สีทอง       คือ         ความเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม 
สีแดง       คือ         ความเป็นผู๎เสียสละ ความรักชาติ 
ตัวอักษรไขว๎ ต.พ.     เป็นตัวอักษรเหลี่ยม ที่หมายถึงความเข๎มแข็ง อดทน              
                          แตํเป็นอักษรไขว๎ที่หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียว 
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แผนผังโรงเรียนตะพานหิน 
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นายทิว มนูญธรรม 
ผู้อ านวยการโรงเรียนตะพานหิน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนตะพานหิน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนตะพานหิน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตะพานหิน 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตะพานหิน 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนตะพานหิน 

นางเมตตา  พลประถม 
รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 

- งานบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานทะเบียนและวัดผล 
- งานนิเทศภายในและวจิัยในชั้นเรียน 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- งานแผนงานและประเมินโครงการวิชาการ 
- งานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 - งานศูนย์พัฒนาศกัยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ             
     (HCEC) 
 - งานโครงการแลกเปลี่ยน AFS เขตจังหวดัพิจิตร 
- งานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
 - ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์(ม.ต้น) 
  - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์เทคโนโลยี         
   และสิ่งแวดลอ้ม (ม.ปลาย) 
  - ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) 
- งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) 
- งานจัดตารางเรียน 
- งานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและ 
 สื่อนวัตกรรม 
- งานส านักงานและเลขานกุาร 
- งานที่ได้รับมอบหมาย 

นางนวพร เสริมศิริกาญจนา 
รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

- งานอาคารสถานที่  
- งานสภาพแวดล้อม 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานโภชนาการ 
- งานส่งเสริมสุขภาพอนามยั 
- งานบันทึกภาพถา่ย 
- งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานบริการชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 - อ.ย. น้อย 
 - งานธนาคารโรงเรียน    
- งานสมาคมศิษย์เกา่โรงเรียนตะพานหนิ 
- งานสถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัย 
- งานส านักงานและเลขานกุาร 
- งานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

นางสาวนัยรตัน์  ชัยสขุ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 

- งานธุรการ  
- งานสารบรรณ 
- งานวินัยและรักษาวินยั 
- งานบุคลากร  
- งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานการเงิน 
- งานการบัญช ี
- งานพัสดุและสินทรัพย ์
-  งานสหกรณ์โรงเรียน 
- งานสวัสดิการโรงเรียน 
- งานยานพาหนะ 
- งานส านักงานผูอ้ านวยการ 
    - ส.บ.ม.ท. สาขาจังหวัดพิจิตร 
    - สหวิทยาเขตตะพานหิน 
    - คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
    - งานโครงการพิเศษ/นโยบาย 
- งานส านักงานและเลขานกุาร 
- งานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

นายณัฐวัตร  รอดน้อย 
รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

-งานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา 
- งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานสถิตินักเรียน 
- ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE) 
- งานระบบดูแลชว่ยเหลอืนักเรียน 
- งานปกครอง 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและวัฒนธรรม 
- งานครอบครัวพอเพยีง 
- งานส านักงานและเลขานกุาร 
- งานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

โครงสร้างการบริหาร 
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 ๒.ข้อมูลผู้บริหาร 
 1.  ผู๎อ านวยการโรงเรียน นายทิว  มนูญธรรม  การศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา                                                  
  ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนตะพานหิน แตํวันที่ 9 ธันวาคม  พ.ศ. 25๖๒ จนถึงปัจจุบัน  
  หมายเลขโทรศัพท์  08-1973-4367                                       
 2. รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  
   2.1  นางเมตตา  พลประถม การศึกษาสูงสุด ปร.ด. ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู๎ 
   รับผิดชอบกลุํมงานบริหารวิชาการ  หมายเลขโทรศัพท์ 08-6103-0397 
   2.2  นางนวพร  เสริมศิริกาญจนา  การศึกษาสูงสุด กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
   รับผิดชอบกลุํมงานบริหารทั่วไป  หมายเลขโทรศัพท ์08-2195-1642 
   2.3  นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข  การศึกษาสูงสุด กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
   รับผิดชอบกลุํมงานบริหารงบประมาณและบุคคล  หมายเลขโทรศัพท์ 08-1886-6790 
   2.4  นายณัฐวัตร  รอดน๎อย  การศึกษาสูงสุด ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
   รับผิดชอบกลุํมงานบริหารกิจการนักเรียน หมายเลขโทรศัพท ์08-7674-2508 
3. ข้อมูลนักเรียน 

3.1 ปีการศึกษา 2563 มีข๎อมูลนักเรียน ดังนี้    

ชั้นเรียน 
เพศ ห๎องเรียน 

10 ชาย หญิง รวม 
ม. 1 176 234 411 10 
ม. 2 191 215 406 10 
ม. 3 182 228 410 10 
รวม 549 678 1,227 30 
ม. 4 116 197 313 9 
ม. 5 131 192 323 9 
ม. 6 106 185 291 9 
รวม 353 574 927 27 

รวมทั้งสิ้น 902 1,252 2,154 57 
 (ข๎อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  25๖3) 

          
3.2 มีนักเรียนที่มีความบกพรํองเรียนรํวม  - คน 
3.3 มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  - คน 
3.4 มีนักเรียนปัญญาเลิศ    - คน 
3.5 มีนักเรียนต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ    - คน 
3.6 จ านวนนักเรียนตํอห๎อง (เฉลี่ย)  38 คน 
3.7 สัดสํวนครู : นักเรียน = 1: 22 
3.8 จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน)   40   คน 
3.9 สถิติการขาดเรียน/เดือน 1 วัน 
3.10 จ านวนนักเรียนที่ท าชื่อเสียงให๎แกํโรงเรียน (รางวัลดีเดํนที่ได๎รับ) 

  • ประเภทบุคคล จ านวน  20 คน 
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4. ข้อมูลบุคลากร 
 4.1 จ านวนครูและบุคลากร 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ รวม 
5 103 7 9 26 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 4.2 ข้าราชการครู แยกตามวุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
2 44 60 108 
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  4.3 จ านวนข้าราชการครูแยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

1.  บริหารการศึกษา 5  
2.  คณิตศาสตร์ 15  
3.  วิทยาศาสตร์ 25  
4.  ภาษาไทย 13 ไปช่วยราชการ 1 คน 
5.  ภาษาต่างประเทศ 17 ไปช่วยราชการ 1 คน 
6.  สังคมศึกษา 13  
7.  การงานอาชีพ 5  
8.  ศิลปะ (ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี) 6  
9.  สุขศึกษาและพลศึกษา 5  
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 4  

รวม 108  
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  4.4 ข้าราชการครู แยกตามวิทยฐานะ 

ครูช านาญการพิเศษ ครูช านาญการ ครู ครูผู๎ชํวย รวม 
50 21 28 9 108 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - มีครูที่สอนวิชาตรงเอก          100 คน  คิดเป็นร๎อยละ 97.09 
  - มีครูที่สอนตามความถนัด    3 คน  คิดเป็นร๎อยละ 2.91 
  - มีครูชํวยราชการ    2 คน  

  - ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู คนละ 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
- สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบปีทีผํานมา บุคลากรได๎รับการพัฒนา เฉลี่ยคนละ  3 ครั้ง / ปี
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่ แหลํงเรียนรู๎และการใช๎ 
      5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน 14 หลัง ได๎แกํ 
   1) อาคาร 1  เป็นอาคารเรียนแบบ 318 8 
   2) อาคาร 2 เป็นอาคารเรียนแบบ 318 ค 

3)  อาคาร 3  เป็นอาคารเรียนแบบ 318 ค 
4)  อาคาร 4  เป็นอาคารเรียนแบบ 216 ค 
5) อาคาร 5 (อาคารเฉลิมราชย์ 60 ปี)  เป็นอาคารเรียนแบบ 324 ล ตอกเข็ม 

 6) อาคาร 6 เป็นอาคารแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) 
   7) อาคารโรงฝึกแบบ 306 ล/27 
   8) อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้นบนเป็นหอประชุม ชั้นลํางเป็นหอสมุด 
   9) อาคารโรงฝึกงานดนตรีสากล-เขียนแบบ 
   10) อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม-เก็บอุปกรณ์ 
   11) อาคารร๎านสวัสดิการ-สหกรณ์ร๎านค๎า 
   12) อาคารเรือนเกษตร 
   13) อาคารโรงยิมฯ 
   14) อาคารโรงอาหาร 
  5.2 จ านวน ห๎องเรียนทั้งหมด 57 ห๎องเรียน แบํงเป็น 
   ชั้น ม.1-6 = ม.1 : 10  ม.2 : 10  ม.3 : 10 ม.4 : 9 ม.5 : 9 ม.6 : 9 

5.3 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน จ านวน 225 เครื่อง มีการตั้งตั้งอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
การค๎นคว๎าของนักเรียน จ านวน 225 เครื่อง 

  5.4 แหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนได๎แกํ 
1) ห๎องสมุดมีขนาด 1,200 ตารางเมตรจ านวนหนังสือในห๎องสมุด 100,200 เลํม 

   การสืบค๎นหนังสือและการยืม-คืน ใช๎ระบบคอมพิวเตอร์ 
   2) ห๎องปฏิบัติการ 
   - ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์       จ านวน 12 ห๎อง 
   - ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน 5 ห๎อง 
   - ห๎องปฏิบัติการทางภาษา (ศูนย์ ERIC)  จ านวน 1 ห๎อง  
   - ห๎องเรียนดนตรีไทย-สากล ศิลปะและนาฏศิลป์  จ านวน 4 ห๎อง   
   - ห๎องเรียนคหกรรมอาหาร งานอุตสาหกรรม จ านวน 3 ห๎อง 
   - ห๎องแหลํงเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎  จ านวน 8 ห๎อง    
   - ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และการสืบค๎นข๎อมูล จ านวน 5 ห๎อง 
  5.5 แหลํงเรียนรู๎ภายนอกห๎องเรียน ได๎แกํ 
   1) วัดหนองพยอม 

2) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 
3) ศูนย์แนะแนวจังหวัดพิจิตร 
4) ชุมชนทอผ๎าป่าแดง 
5) ชุมชนผลิตกระเป๋าจากผักตบชวาวังหลุม 
6) เหมืองแรํทองค าชาตรี 
7) ไรํองํุนชาละวัน 
8) เหมืองแรํยิปซั่ม 
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9) อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา 
10) โรงละครแหํงชาติ 
11) เขาพนมกาว  
12) เขาพนมพา  
13) การทัศนศึกษาระดับชั้นม.1-ม.6 
 

๖. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
จุดแข็ง/จุดเด่น 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  
นักเรียนได๎รับการพัฒนาอยํางรอบด๎านมีความรู๎ความสามารถท้ังด๎านวิชาการ การอําน การเขียน    

การสื่อสาร และการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก๎ปัญหา สามารถสร๎างนวัตกรรมได๎ และมีความสามารถทางด๎านเทคโนโลยี พัฒนาตนเองได๎เต็มตาม
ศักยภาพ ใฝ่เรียนรู๎เป็นพลเมืองที่ดี และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
โรงเรียนตะพานหินก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว๎อยํางชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของ

โรงเรียนตามความต๎องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต๎นสังกัด
ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมด าเนินการพัฒนางานวิชาการเน๎นคุณภาพของผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตร 
สถานศึกษา จัดกิจกรรมสํงเสริมและปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเป็นทั้งคนเกํงและคนดี พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให๎มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต๎องการสามารถสร๎างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นชุมชน
แหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนตะพานหิน มีความรู๎ความสามารถและมีความตั้งใจในการคิดและ
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอน สร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎จัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช๎เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา สอดคล๎องและเหมาะสมกับความ
ต๎องการของผู๎เรียนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือมุํงพัฒนาความรู๎ความสามารถของนักเรียนอยํางเต็มตามศักยภาพ 
 
จุดอ่อน/จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  
โรงเรียนควรพิจารณาด าเนินการแสวงหาแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎สูงขึ้น 

เพ่ิมจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีในแตํละรายวิชาให๎เพ่ิมขึ้น ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
และควรพิจารณาสํงเสริมความสามารถในการแขํงขันทางวิชาการให๎หลากหลายทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนากระบวนการคิด
การฝึกทักษะด๎านการแสดงความคิดเห็น การค๎นหาวิธีการแก๎ปัญหา จัดกิจกรรมสํงเสริมความสามารถสร๎าง
นวัตกรรม และให๎ความรู๎และทักษะพ้ืนฐานในการสร๎างนวัตกรรมเพ่ิมเติม พัฒนานักเรียนให๎มีความสามารถ  
ในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร    
การท างานอยํางสร๎างสรรค์ และมีคุณธรรม 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
โรงเรียนควรปรับเปลี่ยนการรบริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อใช๎ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา เน๎นให๎มีการน าสารสนเทศไปใช๎ในการวางแผนพัฒนา โดยเฉพาะอยํางยิ่งสารสนเทศ     
ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จะน าไปสูํการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สํงเสริมให๎ครูได๎พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เน๎นให๎มีการซํอมเสริม ในรายวิซาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และให๎มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาของกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มี
ผลการทดสอบระดับชาติ เพ่ือน าไปใช๎ปรับการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 
21 และสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูจัดการเรียนการสอนผํานระบบเครือขํายออนไลน์ และมีการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาตามกรอบ CEFR 
 
โอกาส 
 โรงเรียนได๎รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและสังคม จึงนิยมให๎ลูกหลานเรียนที่โรงเรียน    
ตะพานหิน โครงสร๎างการบริหารงานของโรงเรียนมีความชัดเจนและมีการกระจายอ านาจ อาคารสถานที่ 
ห๎องเรียน และห๎องปฏิบัติการเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายหัว และ
สนับสนุน นักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ท าให๎สามารถบริหารจัดการภายในโรงเรียนได๎ เขตพ้ืนที่  
การศึกษาดูแล ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ผู๎ปกครองให๎การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
อุปสรรค 
 นโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงท าให๎การพัฒนาไมํตํอเนื่อง บุคลากรปรับตัวไมํทัน ผู๎ปกครองบางสํวน 
ไมํเข๎าใจนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ขาดความรู๎เรื่องกฎหมาย และพระราชบัญญัติการศึกษาสํงผลให๎ขาด
ความรํวมมือจากผู๎ปกครอง การประชาสัมพันธ์ขําวสารยังไปถึงชุมชนไมํดีเทําท่ีควรท าให๎ขาดความเข๎าใจ
นโยบายของโรงเรียน 
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บทที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

๑. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 
การศึกษาต๎องมุํงสร๎างพ้ืนฐานให๎แกํผู๎เรียน 4 ด๎าน 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข๎อนี้มีค าขยายวํา  
1.1  ต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจที่มีตํอชาติบ๎านเมือง   
1.2  ยึดมั่นในศาสนา   
1.3  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์   
1.4  มีความเอ้ืออาทรตํอครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม  ข๎อนี้มีค าขยายวํา 
2.1  ให๎รู๎จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก  สิ่งชั่ว-สิ่งดี   
2.2  ปฏิบัติแตํสิ่งที่ชอบที่ดีงาม   
2.3  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด ที่ชั่ว  
2.4  สร๎างคนดีให๎แกํบ๎านเมือง 

3. มีงานท า มีอาชีพ ข๎อนี้มีค าขยายวํา  
3.1  การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต๎องมุํง

ให๎เด็กและเยาวชนรักงาน สู๎งาน ท างานจนเสร็จ 
3.2  การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต๎องมีจุดมุํงหมายให๎

ผู๎เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด 
3.3  ต๎องสนับสนุนผู๎ส าเร็จหลักสูตรมืออาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเอง

และครอบครัว 
4. เป็นพลเมืองดี ข๎อนี้มีค าขยายวํา  

4.1  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน๎าที่ของทุกคน   
4.2  ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต๎องสํงเสริมให๎ทุกคนมี 

โอกาสท าหน๎าที่พลเมืองดี   
4.3  การเป็นพลเมืองดี “เห็นอะไรที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เชํน        

งานอาสาสมัคร  งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให๎ท าด๎วยความมีน้ าใจ  
และความเอ้ืออาทร 
 

2. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561) 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
  1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็น และแก๎ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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  6) มีความรู๎ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํออาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 

กลุํมเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
 3.2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 
 
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุํงจัดการศึกษาให๎คนไทยทุกคนสามารถเข๎าถึงโอกาสและความเสมอภาค                      
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให๎มีสมรรถนะ         
ในการท างานที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาแหํงชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด๎วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทําเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education)                                    
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสํวนรํวมของสังคม (All For 
Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชํวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากร         
ของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได๎ และวิกฤติด๎านสิ่งแวดล๎อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ                 
มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแหํงชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอยําง
เป็นสุข สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 



๑๕ 

 
    3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคี 
และรํวมมือผนึกก าลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพื่อน าประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศท่ีมีรายได๎ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
 
   ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข๎องกับภารกิจของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกชํวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกชํวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพ้ืนที่พิเศษ
ได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
     3. คนทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหมํ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
     3. ยกระดับคุณภาพและสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแกํง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุํมชนตํางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุํมชน-ชายขอบ และแรงงานตํางด๎าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตํางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหมํ  
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต๎น 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     เป้าหมาย 
      1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต๎องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบนัการศึกษาและหนวํยงานที่จัดการศึกษาผลติบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปน็
เลิศเฉพาะด๎าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิตและ
มูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต๎องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สํงเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด๎าน 
      3. สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิตและ
มูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 



๑๖ 

 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     เป้าหมาย 
      1. ผู๎เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
      2. คนทุกชํวงวัยมีทักษะความรู๎ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรได๎
อยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหลํงเรียนรู๎ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู๎มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎โดยไมํจ ากัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได๎มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. สํงเสริม สนับสนุนให๎คนทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยํางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตํละชํวงวัย 
     2. สํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู๎ตําง ๆ                      
ให๎มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ได๎โดยไมํจ ากัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร๎างเสริมและปรับเปลี่ยนคํานิยมของคนไทยให๎มีวินัย จิตสาธารณะ                        
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู๎เรียนให๎มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข๎อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู๎ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
     เป้าหมาย 
      1. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผํานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
      3. ระบบข๎อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกชํวงวัย 
      3. พัฒนาฐานข๎อมูลด๎านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข๎าถึงได๎ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     เป้าหมาย 
      1. คนทุกชํวงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ 
      2. หลักสูตร แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ 



๑๗ 

 
      3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิต   
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
      2. สํงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการ
เรียนรู๎ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
      3. พัฒนาองค์ความรู๎ งานวิจัย และนวัตกรรม ด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิต     
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. โครงสร๎าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลํองตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได๎ 
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสํงผลตํอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ    
ทีแ่ตกตํางกันของผู๎เรียน สถานศึกษา และความต๎องการก าลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม               
สร๎างขวัญก าลังใจ และสํงเสริมให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่สํงผลตํอคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
4. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประกาศ ณ วันที่  3  มกราคม  พ.ศ.2563 

 เพ่ือให๎การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหํงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให๎สํวนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจํายประจ าปี



๑๘ 

 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร๎อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด๎านการศึกษาให๎มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ 
โดยใช๎จํายงบประมาณอยํางคุ๎มคํา เพื่อมุํงเป้าหมาย คือ ผู๎เรียนทุกชํวงวัย ดังนี้ 
 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          กระทรวงศึกษาธิการมุํงม่ันด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) ในฐานะหนํวยงานเจ๎าภาพขับเคลื่อนทุกแผนยํอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู๎ และ
แผนยํอยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในสํวนนโยบายหลักด๎านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกชํวงวัย และนโยบายเรํงดํวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูํศตวรรษที่ 21  นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวําด๎วยความม่ันคงแหํงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้ง
นโยบายและแผนตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง โดยคาดหวังวําผู๎เรียนทุกชํวงวัยจะได๎รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คน
เกํง มีคุณภาพ และมีความพร๎อมรํวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สูํความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  ดังนั้น ใน
การเรํงรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับสังคม และผลักดันให๎การ
จัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
          1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุํงปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เชํน ด๎านการประชาสัมพันธ์ ด๎านการตํางประเทศ ด๎านเทคโนโลยี ด๎านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใช๎ทรัพยากรทับซ๎อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข๎ามาชํวยทั้ง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุํงปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบรํวมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช๎จํายอยํางคุ๎มคํา สํงผลให๎ภาคสํวนตําง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและรํวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยมุํงบริหารจัดการอัตราก าลังให๎สอดคล๎องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู๎
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความพร๎อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ โดยมุํงให๎ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
 - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู๎
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู๎เรียน ที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาแหํงชาติ 
 - สํงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท๎องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต๎องการจ าเป็น
ของกลุํมเป้าหมายและแตกตํางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 
 - พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก๎ไขสถานการณ์เฉพาะหน๎าได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลอง
ผํานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองรํวมกัน
ของผู๎เรียนและครูให๎มากขึ้น พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรอบรู๎และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต
และสร๎างอาชีพ อาทิ การใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตํอการดูแลสุขภาพ 
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 1.2 การเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 - จัดการเรียนรู๎ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกชํวงวัย เน๎นสํงเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
(English for All)  
 - สํงเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู๎ที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคม
สูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู๎สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน๎นการมีสํวนรํวม
ในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู๎เรียน หลักสูตรการเรียนรู๎ออนไลน์ เพื่อสํงเสริมประชาสัมพันธ์สินค๎า
ออนไลน์ระดับต าบล  
 - สํงเสริมโอกาสการเข๎าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแกํง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุํมชนตํางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุํมชนชายขอบ และแรงงานตํางด๎าว) 
 - พัฒนาครูให๎มีทักษะ ความรู๎ และความช านาญในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน 
 - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู๎และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) เพ่ือให๎
มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรํวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศจัดหลักสูตรการ
พัฒนาแบบเข๎มข๎นระยะเวลาอยํางน๎อย 1 ปี 
 - พัฒนาสมรรถนะและความรู๎ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให๎มีความพร๎อมในการ
ปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอยํางมีประสิทธิภาพ โดยจัดให๎มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับ
จังหวัดทั่วประเทศ 
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยน๎อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
 - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค๎ามนุษย์ 
 - สํงเสริมให๎ใช๎ภาษาท๎องถิ่นรํวมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช๎ภาษาอยําง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช๎ภาษา
ที่สามในการตํอยอดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 - ปลูกฝังผู๎เรียนให๎มีหลักคิดที่ถูกต๎องด๎านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู๎มีความพอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดยใช๎กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 - สนับสนุนให๎สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแตํละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 - สนับสนุนให๎สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยํางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด๎วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล๎องกับเทคโนโลยี โดยเน๎นให๎ผู๎เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข๎อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตํางประเทศ 
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4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ 
ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคําใช๎จํายตํอหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎สอดคล๎องกับสภาพ
เศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 - ระดมสรรพก าลังเพ่ือสํงเสริมสนับสนุนโรงเรียนน ารํองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษาให๎สอดคล๎องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - เสริมสร๎างการรับรู๎ ความเข๎าใจ ความตระหนัก และสํงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 - สํงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ให๎สามารถเป็นอาชีพ และ
สร๎างรายได๎ 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ๎อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหนํวยงานที่มี
ภารกิจใกล๎เคียงกัน เชํน ด๎านประชาสัมพันธ์ ด๎านตํางประเทศ ด๎านเทคโนโลยี ด๎านกฎหมาย เป็นต๎น 
 - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข๎อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของผู๎เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
 - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 - พัฒนาระบบฐานข๎อมูลด๎านการศึกษา (Big Data) 
 - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให๎สอดคล๎องกับการ
ปฏิรูปองค์การ 
 - สนับสนุนให๎สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให๎สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได๎อยํางอิสระ
และมีประสิทธิภาพ ภายใต๎กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
จัดตั้งหนํวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 -สํงเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน๎นปรับสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให๎เอื้อตํอการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
 1. ให๎สํวนราชการ หนํวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน๎น เป็นกรอบแนวทาง
มาใช๎ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึงมาตรการ 4 
ข๎อ ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ได๎ให๎แนวทางในการบริหารงบประมาณไว๎ ดังนี้ (1) งดดูงาน
ตํางประเทศ 1 ปี ยกเว๎นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ตํอกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม
สัมมนาที่มีขนาดใหญํและใช๎งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมี
ความซ้ าซ๎อน 
 2. ให๎มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน๎นสูํการปฏิบัติ
ระดับพ้ืนที่ โดยให๎ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู๎ชํวยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจใน
การตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอตํอรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 



๒๑ 

 
 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข๎อขัดข๎องในการปฏิบัติงาน ให๎ศึกษา วิเคราะห์ข๎อมูลและด าเนินการ
แก๎ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่กํอน โดยใช๎ภาคีเครือขํายในการแก๎ไขข๎อขัดข๎อง พร๎อมทั้งรายงานตํอคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข๎างต๎น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
 อนึ่ง ส าหรับภารกิจของสํวนราชการหลักและหนํวยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน๎าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได๎ด าเนินการอยูํกํอนเมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่ก าหนด หากมี
ความสอดคล๎องกับหลักการนโยบายและจุดเน๎นข๎างต๎น ให๎ถือเป็นหน๎าที่ของสํวนราชการหลักและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องต๎องเรํงรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให๎การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอยํางเป็น
รูปธรรมด๎วยเชํนกัน 
 
5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

ผู๎เรียนเป็นคนดี มีอาชีพ มีทักษะชีวิต 
พันธกิจ  (Mission) 
1. สํงเสริม สนับสนุน ด าเนินการและประสานงานการจัดการศึกษาเพ่ือปลูกฝังให๎ผู๎เรียนในทุกระดับ

เป็นคนดี (มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํองบ๎านเมือง/มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง/เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะการปรับตัว) มีอาชีพ (เด็กและเยาวชนรักงาน สู๎งาน ท างานจน
ส าเร็จ/ท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด/ผู๎ส าเร็จหลักสูตรมืออาชีพมีงานท าจนสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว) 

2. สํงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือสร๎างผู๎เรียนให๎มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 โดยเน๎นการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ ความสามารถ และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู๎
อยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

4. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีโอกาสเข๎าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
5. พัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นโรงเรียนคุณธรรม 
6. สํงเสริม สนับสนุนหนํวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาพัฒนาให๎เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงมี

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และสํงเสริมให๎บุคลากรปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มศักยภาพโดยเป็นเครือขํายใน
การปฏิบัติงานรํวมกันกับภาคสํวนตําง ๆ 

เป้าประสงค์  (Ultimate  Goal) 
1. การศึกษาต๎องมุํงสร๎างพ้ืนฐานให๎แกํผู๎เรียน 4 ด๎าน 
    1.1 มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง 
    1.2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
    1.3 มีงานท า มีอาชีพ 
    1.4 เป็นพลเมืองดีผู๎เรียนมีทักษะ มีความรู๎ สามารถด ารงชีวิตและปรับตัวได๎ทันตํอการ 

เปลี่ยนแปลง 
2. ผู๎เรียนได๎รับโอกาสอยํางทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
3. สถานศึกษาพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรม 
4. ครู ผู๎บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับมาตรฐาน 
5. ภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
 



๒๒ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategy  Issue) 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
3. การพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน และสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
4. การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพ และระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

6. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทั้งภายใน/ภายนอก (SWOT Analysis) ของสานักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เพ่ือสํงเสริมพัฒนาจุดแข็ง แก๎ไขปรับปรุงจุดอํอน น าโอกาสมาปรับใช๎ และสกัด
กั้นอุปสรรค เพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้การก าหนด
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของ ประเทศและโลก 
สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จึงได๎กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต
และจุดเน๎นการพัฒนา ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ (vision) 

น๎อมน าศาสตร์พระราชา สร๎างคุณภาพการศึกษา สูํการพัฒนาที่ยั่งยืน 
พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขํงขัน 

3. สํงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ สูํการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า โดยให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยําง

ทั่วถึงและเทําเทียม 
5. สํงเสริมการจัดการศึกษาโดยน๎อมน าศาสตร์พระราชา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล๎อม 
6. พัฒนาและสํงเสริมระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ ให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัด

การศึกษา 
เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผู๎เรียนมีทัศนคติที่ดีตํอสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 น าไปพัฒนาศักยภาพใน
การแขํงขันสูํสากล 

3. คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นมืออาชีพในมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ผู๎เรียนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



๒๓ 

 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือสร๎างจิตสานึกที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ยึดหลักธรรมมาภิบาล ในระบบการบริหารจัด              

การแบบบูรณาการ โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ (Big Data) 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา               
เขต 41  
นโยบาย (Policy) 

นโยบายที่ ๑ ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ ๒ ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
นโยบายที่ ๓ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๔ ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๕ ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
นโยบายที่ ๖ ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ค่านิยมองค์กร MASTER 
M  = Moral การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
A  = Accountability ความรับผิดชอบ 
S  = Save ประหยัด 
T  = Team การท างานเป็นทีม 
E  = Efficiency ประสิทธิภาพ 
R  = Relationship สัมพันธ์ภาพ 

คติพจน์ 
ยิ้มแย๎มแจํมใส รักใครํปรองดอง สนองบริการ รวดเร็วประสาน พัฒนางานเป็นระบบ 

นโยบาย จุดเน้น ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
นโยบาย 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2. พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและ ICT 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
จุดเน้น 
1. น๎อมน าศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
2. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที ่21 
3. ผู๎บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาให๎ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
4. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
5. สร๎างหรือประยุกต์ใช๎นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา 
6. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม 
7. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 
8. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 



๒๔ 

 
7. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตะพานหิน ปี2564 
วิสัยทัศน์ 
  “องค์กรแหํงการเรียนรู๎ สูํมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานคุณธรรม น าสูํอาชีพ” 
กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สูํความเป็นมืออาชีพ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพสูํการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล   
 4. เสริมสร๎าง ความรํวมมือระหวํางโรงเรียน และชุมชน ให๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจ 
 1. สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 2. สํงเสริมพัฒนาครู และบุคลากรให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สูํความเป็นมืออาชีพ 
 3. สํงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด๎วยระบบคุณภาพ สูํการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 4. เสริมสร๎างความรํวมมือระหวํางโรงเรียนและชุมชน ให๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแขํงขัน 

2. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนได๎ลงมือ
ปฏิบัติ ผํานกระบวนการคิด ได๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 

 3. มีการบริหารจัดการศึกษาด๎วยระบบคุณภาพ สูํการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 4. ชุมชน ผู๎ปกครอง และภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการสํงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมี 

คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 
บทที่ 3 

การบริหารงบประมาณ 
 

จ านวนนักเรียน ณ 1 กรกฎาคม 2563  (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)   
 

ระดับ ชาย หญิง รวม 
ม.ต๎น 549 678 1,227 

ม.ปลาย 353 574 927 
รวม 902 1252 2,154 

 
 

ประมาณการรายรับ 
ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน จ านวนคน รวมจ านวนเงิน 

เงินอุดหนุนเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ 2563   2,325,900 
เงินอุดหนุนปีงบประมาณ2564 
ม.ต๎น 
ม.ปลาย 

 
3,500 บาท/คน/ปี 
3,800 บาท/คน/ปี 

 
1,227 
   927 

 
4,294,500 
3,522,600 

รวมเงินอุดหนุนปี 2564 7,817,100 
รวมเงินอุดหนุนปี 2563 + 2564 10,143,000 

เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ม.ต๎น 
ม.ปลาย 

 
 
880 บาท/คน/ป ี
950 บาท/คน/ปี 

 
 

1,227 
   927 

 
 

1,079,760 
880,650 

รวม 1,960,410 
เงินรายได้สถานศึกษา  
1. คําจ๎างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 
2. คําจ๎างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
3. เงินบริจาคระดมทรัพยากร 
4. คําห๎องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP   
5. คําห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์STME ม.ต๎น              
6. คําห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์STME ม.ปลาย 
8. รายได๎โรงอาหาร  
9. รายได๎โรงอาหารสะสม 
9. รายได๎อ่ืนๆ (คงเหลือสะสม)  
ณ 30 กันยายน 2563 

 
600 บาท/คน/ป ี(90%) 
1,500 บาท/คน/ปี (90%) 
300 บาท/คน/ปี (90%) 
12,000 บาท/คน/ภาคเรียน
4,000 บาท/คน/ภาคเรียน
4,000 บาท/คน/ภาคเรียน 
 

 
1,939 
1,939 
1,939 

90 
90 
90 

 

 
1,163,400 
2,908,500 

581,700 
2,160,000 

720,000 
720,000 
396,000 
188,844 

27,882 

รวม 8,866,326 
รวมทั้งสิ้น 20,969,736 

 
 



๒๖ 

 
ประมาณการรายจ่าย 

1) เงินอุดหนุน 
จ านวนเงินที่ประมาณการรายจ่าย   10,143,000  บาท 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

1 คําจัดซื้อหม๎อแปลงไฟฟ้า 1,000,000 กลุํมงานบริหารทั่วไป 
2 คําปรับปรุงห๎องคอมพิวเตอร์5 293,000 กลุํมงานบริหารวิชาการ 
3 คําสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ไปรษณีย์) 2,200,000 กลุํมงานบริหารงบประมาณและบคุคล 
4 คําน้ ามันเชื้อเพลิง 350,000 กลุํมงานบริหารงบประมาณและบคุคล 
5 คําไปราชการ 500,000 กลุํมงานบริหารวิชาการ 
  รวม 4,343,000   
  คงเหลือจัดสรรทั้งสิ้น 5,800,000    

 
การจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุน 5,800,000  บาท 

ที ่ กลุ่มงาน ร้อยละ จ านวนเงิน 
1 บริหารวิชาการ 55.34 3,210,000 
2 บริหารทั่วไป 20.69 1,200,000 
3 บริหารกิจการนักเรียน 6.90 400,000 
4 บริหารงบประมาณและบุคคล 6.72 390,000 
5 ส ารองจําย 10.34 600,000 

รวม 100.00 5,800,000 
 

สรุปเงินอุดหนุน 
กลุ่มงาน ประมาณการรายจ่าย งบจัดสรร รวม 

บริหารวิชาการ 793,000 3,210,000 4,003,000 
บริหารทั่วไป 1,000,000 1,200,000 2,200,000 
บริหารกิจการนักเรียน - 400,000 400,000 
บริหารงบประมาณและบุคคล 2,550,000 390,000 2,940,000 
ส ารองจําย - 600,000 600,000 

รวม 4,343,000 5,800,000 10,143,000 
 

 
 
 
 

 



๒๗ 

 
2) ประมาณการจัดสรรงบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

จ านวนเงินที่ประมาณการรายจ่าย 1,960,410 บาท 
ที ่ รายการ กิจกรรม จ านวนเงิน รวมเงิน 
1 งานสํงเสริมพัฒนาเทคโนโลยี สํงเสริมพัฒนาเทคโนโลยี 215,400 215,400 

2 งานสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
อบรมคุณธรรมฯ 215,400 

460,800 
กิจกรรมเสริมวินัย 245,400 

3 งานทัศนศึกษาบูรณาการ ม.ต๎น   245,400 
569,850 

ม.ปลาย 324,450 
4 งานคําย/วิชาการ กีฬาภายใน 215,400 

714,360 สํงเสริมวิชาการ 323,100 
แขํงขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรม 175,860 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,960,410 

 
3) เงินรายได้สถานศึกษา 
จ านวนเงินที่ประมาณการรายจ่าย   8,866,326   บาท 

ที่ รายการ จ านวนเงิน 
ประมาณการ

รายจ่าย 
คงเหลือ 

1 คําจ๎างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 1,163,400 1,163,400 - 
2 คําจ๎างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  2,908,500 2,908,500 - 

3 
เงินระดมทรัพยากร (เพ่ือจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู๎) 

581,700 581,700 - 

4 คําห๎องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP   2,160,000 1,688,000 472,000 
5 คําห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์STME ม.ต๎น              720,000 720,000 - 
6 คําห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์STME ม.ปลาย 720,000 720,000 - 
7 รายได๎โรงอาหาร 584,844 438,000 146,844 
 - คําจ๎างแมํบ๎าน  288,000  
 - กิจกรรมโภชนาการอาหารปลอดภัย  150,000  

8 รายได๎อ่ืนๆ (คงเหลือสะสม) 27,882 - 27,882 
รวมประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น 8,866,362 8,219,600 646,762 

 
สรุปประมาณการรายรับรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประเภทงบประมาณ ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย คงเหลือ 
เงินอุดหนุน 10,143,000 10,143,000 - 
เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 1,960,410 1,960,410 - 
เงินรายได้ 8,866,326 8,219,600 646,762 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,969,736 20,323,010 646,762 
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อุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1 กจิกรรมเปิดโลกวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 1 20,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

2 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 1 1 25,000 ครูสราวุธ  กิ่งภาพ

3 กิจกรรมสัปดาหวิ์ทยาศาสตร์ 1 1 30,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

4 กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 1 1 35,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

5 กิจกรรมสัปดาหวิ์ทยาศาสตร์ ม.นเรศวร 1 1 35,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

6 กิจกรรมค่ายส่งเสริมทกัษะคณิตศาสตร์ Math Camp 2021 ระดับม.ต้น 1 1 20,000 ครูพรรษา  ร่ืนรวย

7 กิจกรรมค่ายส่งเสริมทกัษะคณิตศาสตร์ Math Camp 2021 ระดับม.ปลาย 1 1 43,000 ครูพรรษา  ร่ืนรวย

8 กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ A-Math และซูโดกุ 1 1 3,000 ครูนิตยา  ทดีี

9 กจิกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ 1 1 4,000 ครูวิยะดา สง่าไพบลูย์

10 กจิกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับการทดสอบระดับชาติ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 และ ม.6 1 1 24,000 ครูภิรัญญา  ขาวพราย

11 กจิกรรมส่งเสริมและสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad 1 1 3,000 ครูภิรัญญา  ขาวพราย

12 กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติเพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียน วิชาภาษาไทย 1 1 24,000 ครูธันยลักษณ์ สังขลักษณ์

13 กิจกรรมร าลึกสุนทรภู่เชิดชูวรรณศิลป์ และเปิดบ้านวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 1 35,000 ครูวันรบ  อัครศรีชัยโรจน์ 28

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน

ที่ กิจกรรม

กล
ยุท

ธ์

มา
ตร

ฐา
น งบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบเงนิอุดหนุน
เงนิรายได้ อ่ืนๆ



อุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน

ที่ กิจกรรม

กล
ยุท

ธ์

มา
ตร

ฐา
น งบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบเงนิอุดหนุน
เงนิรายได้ อ่ืนๆ

14 กจิกรรมนิทรรศการเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาไทย 1 1 ไม่ขอใช้งบประมาณ ครูกัมปนาท  ค าอ่อน

15 กิจกรรมพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะหแ์ละเขียนส่ือความ (วิเคราะหข์่าว) 1 1 ไม่ขอใช้งบประมาณ ครูประเสริฐ  วงค า

16 กจิกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ วิชาสังคมศึกษา 1 1 12,000 ครูสุขศรี  เจ็กมา

17 กจิกรรมเปดิบา้นวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2,000 ครูเรณู  ตรีศิริ

18 กิจกรรมแขง่ขนัทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 5,000 ครูเรณู  ตรีศิริ

19 กิจกรรมพัฒนาทกัษะทางด้านกีฬา 1 1 20,000 ครูเรณู  ตรีศิริ

20 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1 1 3,500 ครูเรณู  ตรีศิริ

21 กจิกรรมพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีกลุ่มสาระฯ ศิลปะ (ม.ต้น) 1 1 25,800 ครูกรรณิการ์  สุขสวัสด์ิ

22 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวงดนตรีไทย 1 1 20,000 ครูสงกรานต์  พลประถม

23 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวงดนตรีสากล 1 1 30,000 ครูกฤด์ิมณี   พลประถม

24 กจิกรรมเปิดบ้านวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1 1 3,000 ครูรจนา  ตระการศิริ

25 กจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการท างานของนกัเรียนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 1 1 17,000 ครูชบาไพร  เทยีมธรรม

26 กจิกรรมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝร่ังเศสตามมาตรฐานสากล DELF SCDAIRE A1-A2 1 1 6,500 ครูสุภิญญา  กองสวรรค์ 29
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27 กิจกรรมการสอบวัดความรู้ภาษาจีนกลาง (HSK) 1 1 10,000 ครูวราพร  ศรีอินทร์

28 กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นม.6 1 1 12,000 ครูอนุสิทธ์ิ คงรอด

29 กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นม.3 1 1 12,000 ครูณภัทร  พูลเส็ง

30 กิจกรรมจัดบอร์ดปา้ยนิเทศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 1 1 ไม่ขอใช้งบประมาณ ครูพรรณพัชนันท์  โชคเด่นเปน็ศรี

31 กิจกรรมจัดซ้ือหนังสือใหม่ 1 1 15,000 ครูรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ

32 กิจกรรมงานสัปดาหห์อ้งสมุด 1 1 25,000 ครูรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ

33 กิจกรรมจัดซ้ือส่ิงพิมพ์ หนังสือ วารสาร นิตยสาร 1 1 30,000 ครูรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ

34 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 1 1 15,000 ครูรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ

35 กิจกรรมแฟนพันธ์ุแทส้ารานุกรมไทย 1 1 3,000 ครูรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ

36 กจิกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอา่น+เปิดบ้านวิชาการ 1 1 5,000 ครูรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ

37 กิจกรรมหอ้งสมุดดิจิทลัเพื่อพัฒนาทกัษะการอ่านฯ 1 1 15,000 ครูกัมปนาท  ค าอ่อน

38 กิจกรรมรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ 1 1 3,000 ครูรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ

39 กจิกรรมการแขง่ขนัทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 1 1 256,000 175,860 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 30
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40 กจิกรรมพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ และ PISA 1 1 30,000 ครูพรพิสุทธ์ิ  แสงค าธนาศิริ

41 กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 1 1 150,000 ครูพรเพ็ญ  นิลพร

42 กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ (MEP Camp) 1 1 280,000 ครูพรเพ็ญ  นิลพร

43 กจิกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ MEP 1 1 81,000 ครูพรเพ็ญ  นิลพร

44 กจิกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบงานหอ้งเรียนพิเศษ MEP 1 1 50,000 ครูพรเพ็ญ  นิลพร

45 กิจกรรมจัดหาครูชาวต่างชาติ หอ้งเรียนพิเศษ MEP 1 1 945,000 ครูพรเพ็ญ  นิลพร

46 กจิกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 1 300,000 ครูวิยะดา  สง่าไพบลูย์

47 กจิกรรมเข้าค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 1 300,000 ครูวิยะดา  สง่าไพบลูย์

48 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเขา้ร่วมการแขง่ขนัโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับภูมภิาค ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 1 1 50,000 ครูวิยะดา  สง่าไพบลูย์

49 กจิกรรมพัฒนาระบบแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 1 70,000 ครูวิยะดา  สง่าไพบลูย์

50 กิจกรรมปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการนาฏศิลป์ 1 1 25,000 ครูธิดารัตน์  โตเทศ

51 กจิกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ณ โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม 1 1 15,000 ครูพรรษา  ร่ืนรวย

52 กิจกรรมค่ายบรูณาการของนักเรียนในโครงการหอ้งเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.5 1 1 40,000 ครูพรรษา  ร่ืนรวย 31
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53 กจิกรรมส่งเสริมทกัษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม .4 และ ม.6 1 1 280,000 ครูพรรษา  ร่ืนรวย

54 กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 1 1 300,000 ครูพรรษา  ร่ืนรวย

55 กิจกรรมส่งเสริมทกัษะด้านฟิสิกส์ 1 1 20,000 ครูพรรษา  ร่ืนรวย

56 กิจกรรมเตรียมความพร้อมการแข่งขันโอลิมปกิวิชาการ 1 1 5,000 ครูพรรษา  ร่ืนรวย

57 กิจกรรมการเรียนรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 1 20,000 ครูพรรษา  ร่ืนรวย

58 กจิกรรมพฒันาระบบงานและแหล่งเรียนรู้หอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 1 20,000 ครูพรรษา  ร่ืนรวย

59 กิจกรรมค่าย STME TP พี่สู่น้อง 1 1 20,000 ครูพรรษา  ร่ืนรวย

60 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ 1 1 323,100 กลุ่มงานบริหารวิชาการ

61 กิจกรรมจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 1 1 1,163,400 กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

62 กิจกรรมจัดหาส่ือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้) 1 1 581,700 กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

901,800      498,960    4,691,100 -

32

รวมทั้งสิ้น 
6,091,860 (หกล้านเก้าหมื่นหน่ึงพันแปดรอ้ยหกสิบบาทถ้วน)



อุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1 กจิกรรมพฒันาคุณลักษณะและค่านิยมทีดี่งาม:ท าบุญใส่บาตรทุกวนัศุกร์ 1 1 ไม่ขอใช้งบประมาณ ครูวราภรณ์  บัณฑิตโรจนฤทธิ์

2 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 1 1 24,000 ครูคมสันต์  พลต้น

3 กิจกรรมวันอาเซียน 1 1 10,000 ครูอัญญรัตน์  ฉายทอง

4 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 1 1 ไม่ขอใช้งบประมาณ ครูอัญญรัตน์  ฉายทอง

5 กิจกรรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน 1 1 15,400 ครูชัยสิทธิ ์ แสงเย็น

6 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี 1 1 50,900 215,400 ครูเรณู  ตรีศิริ

7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์ 1 1 53,700 ครูธิดารัตน์  โตเทศ

8 กิจกรรมฝึกซ้อมวงดนตรีลูกทุง่ 1 1 60,000 ครูสงกรานต์  พลประถม

9 กจิกรรมส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏบิัติ 1 1 18,000 ครูชบาไพร  เทียมธรรม

10 กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 1 10,000 ครูชบาไพร  เทียมธรรม

11 กิจกรรมวันชาติฝร่ังเศส 1 1 12,100 ครูสุภิญญา  กองสวรรค์

12 กิจกรรมค่ายภาษาฝร่ังเศสร่วมกับศูนย์ภาษาฝร่ังเศสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 1 5,000 ไปราชการ ครูสุภิญญา  กองสวรรค์

13 กิจกรรมวันทานาบาตะ 1 1 10,000 ครูวรัทยา  สายลังกา 33

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
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14 กิจกรรมวันคริสต์มาส 1 1 15,000 ครูพรเพ็ญ  นิลพร

15 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 1 17,100 ครูสายสุนีย์  สิงห์เวียง

16 กิจกรรมพัฒนาบริการแนะแนว 1 1 55,250 ครูธนาวุฒิ  ฟองจางวาง

17 กิจกรรมวันส าคัญ 1 1 35,000 ครูนิตยา  ทีดี

18 กิจกรรมธนาคารโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการออม 1 1 30,000 ครูวิยะดา  สง่าไพบูลย์

19 กิจกรรมพฒันาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามฯ (ปจัฉิมนิเทศ, เชิดชูเกียรติ, ปฐมนิเทศ) 1 1 55,000 ครูณฐธร  บุญเกิด

20 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (เสริมสร้างวินัยนักเรียน) 1 1 64,020 245,400 ครูมานิตย์ สุวรรณคีรี

21 กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ + STEAM 1 1 82,000 ครูอรนุช  พวงทอง

22 กิจกรรมคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 1 1 60,000 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

23 กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร 1 1 21,400 ครูภมรชัย  ทัดปอย

24 กิจกรรมสถิตินักเรียน 1 1 4,000 ครูกฤด์ิมณี  พลประถม

25 กิจกรรม ตพ.ร่วมใจแต่งกายถูกระเบียบ 1 1 ไม่ขอใช้งบประมาณ ครูสังเกษ  เจ็กมา

26 กิจกรรมบัตรประจ าตัวนักเรียน 1 1 32,000 ครูสายสุนีย์  สิงห์เวียง 34
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27 กจิกรรมงานรักษาความปลอดภยั ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาในโรงเรียน 1 1 32,500 ครูมนัส  สุวรรณคีรี

28 กิจกรรมสภานักเรียน 1 1 10,000 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

29 กิจกรรม To Be No.1 1 1 10,000 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

30 กิจกรรมธนาคารขยะ 1 1 1,000 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

31 กิจกรรมปีใหม่ 1 1 10,000 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

32 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 1 1 57,000 ครูสายสุนีย์  สิงห์เวียง

33 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ 1 1 32,000 ครูสายสุนีย์  สิงห์เวียง

34 กิจกรรมป้องกันส่ิงเสพติดในสถานศึกษา 1 1 22,600 ครูภมรชัย  ทัดปอย

35 กิจกรรมสารวัตรนักเรียน 1 1 ไม่ขอใช้งบประมาณ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

36 กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 1 1 2,000 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

37 กิจกรรมตพ.ร่วมใจสร้างวินัยจราจร (สวมหมวกนิรภัย) 1 1 ไม่ขอใช้งบประมาณ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

38 กิจกรรมโฮมรูม/หน้าเสาธง 1 1 ไม่ขอใช้งบประมาณ ครูกฤด์ิมณี  พลประถม

39 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1 1 ไม่ขอใช้งบประมาณ ครูกฤด์ิมณี  พลประถม 35



อุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

กล
ยุท

ธ์

มา
ตร

ฐา
น

ที่ กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบเงินอุดหนุน
เงินรายได้ อ่ืนๆ

40 กิจกรรมอบรมคุณธรรม 1 1 60,000 215,400 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

41 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 1 1 ไม่ขอใช้งบประมาณ ครูวันรบ  อัครศรีชัยโรจน์

42 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 1 1 569,850 กลุ่มงานบริหารวิชาการ

43 กจิกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนหอ้งเรียนพิเศษ MEP 1 1 182,000 ครูพรเพ็ญ  นิลพร

43 กิจกรรม อย.น้อย 1 1 1,200 ครูวรรณา  ทองสุข

973,170       1,246,050    182,000  -
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รวมทัง้สิ้น 
2,401,220 (สองล้านสี่แสนหน่ึงพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)



อุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (ส่ือวัสดุ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี) สาระวิทยาศาสตร์

2 2,3 103,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

2 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (ส่ือวัสดุ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี) สาระคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

2 2,3 188,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

3 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (วัสดุ
ส านักงาน ซ่อมบ ารุงส่ือ อุปกรณ์) สาระวิทยาศาสตร์

2 2,3 50,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

4 กิจกรรมพฒันาการจัดการเรียนการสอน (วัสดุส านกังาน 
ซ่อมบ ารุงส่ือ อุปกรณ์) สาระคอมพวิเตอร์เทคโนโลยี

2 2,3 14,600 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

5 กิจกรรมพฒันาการจัดการเรียนการสอน (วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ
การเรียนการสอน พฒันาหอ้งแหง่คณิตศาสตร์)

2 2,3 15,000 ครูชวฤทธ์ิ  นันทะสี

6 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (วัสดุ
ส านักงานคณิตศาสตร์ ส่ือการเรียนรู้)

2 2,3 15,000 ครูมิ่งขวัญ  ศรีสนธ์ิ

7 กิจกรรมพัฒนาหอ้งแหล่งการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์

2 2,3 35,000 ครูชวฤทธ์ิ  นันทะสี

8 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระฯ ภาษาไทยส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

2 2,3 36,000 ครูกัมปนาท  ค าอ่อน
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โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ที่ กิจกรรม

กล
ยุท

ธ์

มา
ตร

ฐา
น งบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบเงนิอุดหนุน
เงนิรายได้ อ่ืนๆ



อุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ที่ กิจกรรม

กล
ยุท

ธ์

มา
ตร

ฐา
น งบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบเงนิอุดหนุน
เงนิรายได้ อ่ืนๆ

9 กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน 2 2,3 36,000 ครูมนัญชยา ปานฤทธ์ิ

10 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และ
พัฒนาศูนย์อาเซียน

2 2,3 12,000 ครูสายลม  พุดทรัพย์

11 กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน 
(ส่ือ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี)

2 2,3 30,000 ครูเรณู  ตรีศิริ

12 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (วัสดุ
ส านักงาน ซ่อมบ ารุงส่ือ อุปกรณ์)

2 2,3 7,000 ครูกรรณิการ์  สุขสวัสด์ิ

13 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (วัสดุ
ส านักงาน ซ่อมบ ารุงส่ือ อุปกรณ์)

2 2,3 5,000 ครูจิรวรรณ  อิศราภรณ์

14 กิจกรรมการพัฒนาส่ือและผลิตส่ือในการจัดการ
เรียนการสอน

2 2,3 18,900 ครูปริญญา  พวงทอง

15 กิจกรรมพัฒนาหอ้งแหล่งเรียนรู้ภาษาจีน 2 2,3 55,000 ครูวราพร  ศรีอินทร์

16 กิจกรรมพัฒนาหอ้งแหล่งเรียนรู้ภาษาฝร่ังเศส 2 2,3 24,000 ครูสุภิญญา  กองสวรรค์
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อุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ที่ กิจกรรม

กล
ยุท

ธ์

มา
ตร

ฐา
น งบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบเงนิอุดหนุน
เงนิรายได้ อ่ืนๆ

17 กิจกรรมพัฒนาหอ้งแหล่งเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 2 2,3 5,000 ครูวรัทยา  สายลังกา

18 กิจกรรมพัฒนาหอ้งแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2 2,3 27,000 ครูณภัทร  พูลเส็ง

19 กิจกรรมพัฒนาครูใหจ้ัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ

2 2,3 10,000 ครูเจนจิรา  แก้วตาสาม

20 กิจกรรมพัฒนาครูใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 2 2,3 30,000 ครูสุนิสา  ปอ้มแย้ม

21 กิจกรรมพัฒนากระบวนการนิเทศภายในฯ 2 2,3 20,000 กลุ่มงานบริหารวิชาการ

22 กิจกรรมพัฒนาครูใหม้ีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
(ศึกษาดูงาน)

2 2,3 250,000 กลุ่มงานบริหารวิชาการ

23 กิจกรรมพัฒนาครูใหม้ีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฝึกอบรม สัมมนา)

2 2,3 500,000 กลุ่มงานบริหารวิชาการ

1,406,500      - - -
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รวมทั้งสิ้น 
1,406,500 (หน่ึงล้านสี่แสนหกพันห้ารอ้ยบาทถ้วน)



อุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

1 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ทางการเรียนรู้
ภายในหอ้งสมุดฯ

3 2 20,000 ครูกัมปนาท  ค าอ่อน

2 กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมฯ

3 2 20,000 ครูพรวิภา  สวนมะลิ

3 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย 3 2 35,000 ครูกัมปนาท  ค าอ่อน

4 กิจกรรมพัฒนาระบบส านักงานบริหาร
ทั่วไป

3 2 25,000 ครูมาลี  คามเกตุ

5 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 2 768,800 ครูคมสันต์  พลต้น

6 กิจกรรมงานโสตทศันศึกษา 3 2 170,000 ครูสราวุธ  กิ่งภาพ

7 กิจกรรมงานถ่ายภาพ 3 2 20,000 ครูจิรวรรณ อิศราภรณ์

8 กิจกรรมสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ 3 2 20,000 ครูชวนพิศ  รัตนแสงศรี

9 กิจกรรมจัดจ้างศิลาวิทย์สาร 3 2 90,000 ครูชวนพิศ  รัตนแสงศรี 40

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

ที่ กิจกรรม

กล
ยุท

ธ์

มา
ตร

ฐา
น งบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบเงนิอุดหนุน
เงนิรายได้ อ่ืนๆ



อุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

ที่ กิจกรรม

กล
ยุท

ธ์

มา
ตร

ฐา
น งบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบเงนิอุดหนุน
เงนิรายได้ อ่ืนๆ

10 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
(ปรับปรุงเรือนพยาบาล)

3 2 10,000 ครูเรณู  ตรีศิริ

11 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (จัดซ้ือ
ยาและเวชภัณฑ์)

3 2 20,000 ครูเรณู  ตรีศิริ

12 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (วัสดุ 
อุปกรณ์)

3 2 4,000 ครูเรณู  ตรีศิริ

13 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (เฝ้า
ระวังพฤติกรรมเส่ียง)

3 2 6,000 ครูเรณู  ตรีศิริ

15 กิจกรรมโภชนาการอาหารปลอดภัย 3 2 150,000 ครูศศณัฐ  มารยาท

16  กิจกรรมพัฒนาระบบส านักงานบริหาร
งบประมาณและบคุคล

3 2 90,000 ครูมนัญชยา  ปานฤทธ์ิ

17 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
(ถ่ายเอกสาร)

3 2 20,000 ครูมนัญชยา ปานฤทธ์ิ

18  กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน (พัสดุ)

3 2 60,000 ครูพัชรีญา  สุวรรณคีรี

19  กิจกรรมพัฒนาระบบงานแผนงานและ
สารสนเทศ

3 2 15,000 ครูขนิษฐา  อยู่ข้างแรม
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อุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

ที่ กิจกรรม

กล
ยุท

ธ์

มา
ตร

ฐา
น งบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบเงนิอุดหนุน
เงนิรายได้ อ่ืนๆ

20  กิจกรรมสนับสนุนการศึกษา (ซ่อมบ ารุง
ยานพานหะ)

3 2 150,000 ครูภมรชัย  ทดัปอย

21  กิจกรรมพัฒนาระบบส านักงาน
ผู้อ านวยการ

3 2 10,000 ครูศรัลยา  วงเอี่ยม

22  กิจกรรมพัฒนาทะบยีนประวัติบคุลากร 3 2 10,000 ครูสุนิสา  ปอ้มแย้ม

23 กิจกรรมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

3 2 25,000 ครูจิดาภา  คงคาสวัสด์ิ

24 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

3 2 20,000 ครูสุกานดา แก้วลอย

25 กิจกรรมรับนักเรียน 3 2 20,000 ครูพรพิสุทธ์ิ แสงค าธนาศิริ

26 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
(ตารางสอน)

3 2 10,000 ครูสุกานดา แก้วลอย

27 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงาน
ทะเบยีน-วัดผล

3 2 299,230 ครูพรพิสุทธ์ิ แสงค าธนาศิริ

28 กิจกรรมส่งเสริมใหค้รูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร (ส านักงานวิชาการ)

3 2 40,000 ครูหฤทยั  อุดค ามี
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อุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

ที่ กิจกรรม

กล
ยุท

ธ์

มา
ตร

ฐา
น งบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบเงนิอุดหนุน
เงนิรายได้ อ่ืนๆ

29 กิจกรรมส่งเสริมใหค้รูมีส่ือการเรียนรู้ฯ 3 2 400,000 ครูพรพิสุทธ์ิ แสงค าธนาศิริ

30 กิจกรรมพัฒนาระบบกล้องวงจรปดิ CCTV 3 2 25,500 ครูภมรชัย  ทดัปอย

31 กิจกรรมพัฒนาระบบกลุ่มงานบริหาร
กิจการนักเรียน

3 2 20,000 กลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน

32 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
(ส ารองจ่าย)

3 2 600,000 ส านักงานผู้อ านวยการ

33 กิจกรรมพัฒนาระบบการเดินทางและการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา (น้ ามัน
เชื้อเพลิง)

3 2 350,000 ครูมนัญชยา  ปานฤทธ์ิ

34 กิจกรรมการจัดการระบบสาธารณูปโภค 
(ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท ์ ค่า
ไปรษณีย์)

3 2 2,200,000 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
และบคุคล

35 กิจกรรมพัฒนาระบบไฟฟ้า (จัดซ้ือหม้อ
แปลงไฟฟ้า)

3 2 1,000,000 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

36 กิจกรรมพัฒนาหอ้งคอมพิวเตอร์5 3 2 293,000 ครูศราวุธ  ต้ังใจ

37 กิจกรรมจ้างบคุลากรที่ปฏิบติังานใน
สถานศึกษา

3 2 3,196,500 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
และบคุคล
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อุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

ที่ กิจกรรม

กล
ยุท

ธ์

มา
ตร

ฐา
น งบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบเงนิอุดหนุน
เงนิรายได้ อ่ืนๆ

38 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยี 3 2 215,400 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
และบคุคล

6,811,530 215,400   3,346,500 -รวมทั้งสิ้น 
10,373,430 (สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่รอ้ยสามสิบบาทถ้วน)
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อุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ จังหวัด 
และ สพฐ 4 2 45,000

ครูเรณู  ตรีศิริ

2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
4 2

ไม่ขอใช้
งบประมาณ

กลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน

3 กิจกรรมส่งเสริมการมีมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
4 2 5,000

ครูศรัลยา  วงเอี่ยม

50,000       - - -
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รวมทั้งสิ้น 
50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ 5 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน

ที่ กิจกรรม

กล
ยุท

ธ์

มา
ตร

ฐา
น งบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบเงนิอุดหนุน
เงนิรายได้ อ่ืนๆ





 
โครงการที่ 1 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
เงินอุดหนุน 901,800 
เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 4,691,100 
เงินรายได้ 498,960 
อื่นๆ - 

รวมทั้งสิ้น 6,091,860 
(หกล้านเก้าหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
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โครงการปีงบประมาณ 2564 
 

โครงการที่ 1  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เป้าประสงค์ 1. ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการ

แขํงขัน 
สอดคล้องมาตรฐานที่ 1. คุณภาพผู๎เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
 1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 
 3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
 4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6) มีความรู๎ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํออาชีพ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร๎างขีด 
         ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร๎างโอกาส ความเสมอภาคและความเทําเทียมทางการศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
         สิ่งแวดล๎อม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
      ด๎านที่ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม   
      ด๎านที ่3. มีงานท า มีอาชีพ  
      ด๎านที ่4. เป็นพลเมืองดี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุํมงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 กลําววํา การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน มุํงเน๎นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุํมเปูาหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุํมผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกล
ทุรกันดาร ในทุกมิติโดยมีเปูาหมาย เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพล
โลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมี
ทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล๎องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีประเด็นกลยุทธ์ดังนี้ 1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให๎เอ้ือตํอการพัฒนา



๔๘ 
 

สมรรถนะผู๎เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสูํการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career 
Education) 2) พัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลเมือง
โลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม 3) พัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน ให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ด๎านวิชาการ น าไปสูํการสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 4) พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุข
ภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 5) การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือการ
พัฒนาอยํางยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
6) พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ และ 7) น า Digital Technology มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎
ให๎แกํผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต๎องการ และความถนัดสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอด
ชีวิต 

ในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนตะพานหินจึงได๎จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น  

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแตํละระดับชั้น  

2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ และคิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 

2.3 เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
2.4 เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.5 เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรและผลการทดสอบระดับชาติ 
2.6 เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาให๎นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติตํองานอาชีพ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร ในระดับดี (เกรดเฉลี่ย ≥2)  
         ร๎อยละ 83 
3.1.2 นักเรียนมีความสามารถในการอํานการเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี  
  (เกรดเฉลี่ย ≥2) ร๎อยละ 72 

   3.1.3 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณในระดับดี (เกรดเฉลี่ย ≥2) ร๎อยละ 78 
3.1.4 นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และคิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย   

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎ในระดับดี ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 81 
3.1.5 นักเรียนมีผลงานแบบชิ้นงานหรือจากการท าโครงงาน และอธิบายหลักการ แนวคิด  

ขั้นตอนการท างานและปัญหาอุปสรรคของการท างานได๎ (IS และ โครงงาน ม.2, ม.3, ม.5 
และ ม.6) ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 88 

3.1.6 นักเรียนสามารถสืบค๎นข๎อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู๎ เพ่ือน าเสนอความรู๎ได๎  
    ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 87 

3.1.7 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ระดับดีมาก ร๎อยละ 70 
3.1.8 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ สูงกวําคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ สูงกวําปีที่ผํานมา 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ 
     ของแตํละระดับชั้น  
 3.2.2 นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ และคิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
     ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 
 3.2.3 นักเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
 3.2.4 นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3.2.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรและผลการทดสอบระดับชาติ 
 3.2.6 นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติตํองานอาชีพ  
 
3.3 เป้าหมายเชิงคุณธรรม 
 3.3.1 นักเรียนมีความใฝุรู๎ใฝุเรียน 
 3.3.2 นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3.3.3 นักเรียนสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 

4. วิธีด าเนินการ (PDCA) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม (P = Plan) 
1.1 ประชุมปฏิบัติการครูเพ่ือชี้แจงแนวทางการพัฒนา
ผู๎เรียน 
1.2 สร๎างความตระหนัก / ประชาสัมพันธ์ ให๎เกิดความรู๎ 
ทักษะ และเห็นความส าคัญ 
1.3 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.4 ก าหนดเปูาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
1.5 จัดล าดับความส าคัญของเปูาหมาย 
1.6 ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
1.7 ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ ผู๎รับผิดชอบ 
1.8 จัดท าแผนปฏิบัติการ 

ตุลาคม 2563 
 
 

กลุํมงานบริหารวิชาการ 
และคณะ 

 

2. ขั้นด าเนินการ(D = Do) 
2.1 แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินงาน 
2.2 ด าเนินการตามแผนที่ได๎จากการตกลงจากการประชุม
ปฏิบัติการ โดยโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
มีการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 

กลุํมงานบริหารวิชาการ 
และคณะ 

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
มกราคม – 

กุมภาพันธ์ 2564 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร ์

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2564 ครูสราวุธ  กิ่งภาพ 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กรกฎาคม – 

สิงหาคม 2564 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร ์

กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร ์



๕๐ 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร 
กรกฎาคม – 

สิงหาคม 2564 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร ์

กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ Math Camp 
2021 ระดับม.ต้น 

ธันวาคม 2563  – 
กันยายน 2564 

ครูพรรษา  รื่นรวย 

กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ Math Camp 
2021 ระดับม.ปลาย 

ธันวาคม 2563  – 
กันยายน 2564 

ครูพรรษา  รื่นรวย 

กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ A-Math และซูโดกุ 
ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูนิตยา  ทีดี 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ 
ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูวิยะดา สง่าไพบูลย์ 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับการทดสอบระดับชาติ 
O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 และ ม.6 

กุมภาพันธ์ 2564 ครูภิรัญญา  ขาวพราย 

กิจกรรมส่งเสริมและสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม  
The Geometer's Sketchpad 

ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูภิรัญญา  ขาวพราย 

กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน วิชาภาษาไทย 

กุมภาพันธ์ 2564 ครูธันยลักษณ์ สังขลักษณ์ 

กิจกรรมร าลึกสุนทรภู่เชิดชูวรรณศิลป์ และเปิดบ้านวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

มิถุนายน 2564 ครูวันรบ อัครศรีชัยโรจน์ 

กิจกรรมนิทรรศการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาไทย 

ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูกัมปนาท  ค าอ่อน 

กิจกรรมพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
(วิเคราะห์ข่าว) 

ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูประเสริฐ  วงค า 

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ วิชาสังคมศึกษา 

กุมภาพันธ์ 2564 ครูสุขศรี  เจ็กมา 

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2564 

ครูเรณู  ตรีศิริ 

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูเรณู  ตรีศิริ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา 
ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูเรณู  ตรีศิริ 

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูเรณู  ตรีศิริ 

กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีกลุ่มสาระฯ 
ศิลปะ (ม.ต้น) 

ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูกรรณิการ์  สุขสวัสดิ์ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวงดนตรีไทย 
ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูสงกรานต์  พลประถม 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวงดนตรีสากล 
ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูกฤดิ์มณี  พลประถม 

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มกราคม – ครูรจนา  ตระการศิริ 



๕๑ 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
กุมภาพันธ์ 2564 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการท างานของนักเรียน
ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูชบาไพร  เทียมธรรม 

กิจกรรมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสตาม
มาตรฐานสากล DELF SCDAIRE A1-A2 

พฤศจิกายน 2563 – 
มกราคม 2564 ครูสุภิญญา  กองสวรรค์ 

กิจกรรมการสอบวัดความรู้ภาษาจีนกลาง (HSK) 
ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูวราพร  ศรีอินทร์ 

กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ชั้นม.6 

กุมภาพันธ์ 2564 ครูอนุสิทธิ์ คงรอด 

กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ชั้นม.3 

กุมภาพันธ์ 2564 ครูณภัทร  พูลเส็ง 

กิจกรรมจัดบอร์ดป้ายนิเทศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูพรรณพัชนันท์   
โชคเด่นเป็นศรี 

กิจกรรมจัดซื้อหนังสือใหม่ 
ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ 

กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด 
กรกฎาคม – 

สิงหาคม 2564 
ครูรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ 

กิจกรรมจัดซื้อสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร นิตยสาร 
ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ 

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน (วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน) 
ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ 

กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สารานุกรมไทย 
ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ 

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพ่ือส่งเสริมการอ่าน+เปิดบ้าน
วิชาการ 

ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ 

กิจกรรมห้องสมุดดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านฯ 
ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูกัมปนาท  ค าอ่อน 

กิจกรรมรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ 
ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ และ PISA 

ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูพรพิสุทธิ์  แสงค าธนาศิริ 

กิจกรรมเข๎ารํวมการแขํงขันมหกรรมวิชาการ EP/MEP 
Open House 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2564 

ครูพรเพ็ญ  นิลพร 

กิจกรรมคํายวิชาการภาษาอังกฤษ (MEP Camp) มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2565 

ครูพรเพ็ญ  นิลพร 

กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนห๎องเรียนพิเศษ MEP มีนาคม – 
พฤษภาคม 2564 

ครูพรเพ็ญ  นิลพร 



๕๒ 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และระบบงานห๎องเรียนพิเศษ 
MEP 

ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูพรเพ็ญ  นิลพร 

กิจกรรมจัดหาครูชาวตํางชาติ ห๎องเรียนพิเศษ MEP พฤษภาคม 2564 
– เมษายน 2565 

ครูพรเพ็ญ  นิลพร 

กิจกรรมเข๎าคํายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 

พฤษภาคม – 
กันยายน 2564 

ครูวิยะดา  สงําไพบูลย์ 

กิจกรรมเข๎าคํายโครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต๎น 

ตุลาคม 2564 – 
มีนาคม 2565 

ครูวิยะดา  สงําไพบูลย์ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพ่ือเข๎ารํวมการแขํงขันโครงงาน
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับภูมิภาค ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น 

ตุลาคม 2564 – 
มีนาคม 2565 

ครูวิยะดา  สงําไพบูลย์ 

กิจกรรมพัฒนาระบบแหลํงเรียนรู๎ห๎องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 

ตุลาคม 2564 – 
มีนาคม 2565 

ครูวิยะดา  สงําไพบูลย์ 

กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ณ โรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม 

พฤษภาคม – 
กันยายน 2564 

ครูพรรษา  รื่นรวย 

กิจกรรมคํายบูรณาการของนักเรียนในโครงการห๎องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.5 

พฤษภาคม – 
กันยายน 2564 

ครูพรรษา  รื่นรวย 

กิจกรรมสํงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ชั้น ม.4 และ ม.6 

พฤษภาคม – 
กันยายน 2564 

ครูพรรษา  รื่นรวย 

กิจกรรมเข๎าคํายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม ตุลาคม 2564 – 
มีนาคม 2565 

ครูพรรษา  รื่นรวย 

กิจกรรมสํงเสริมทักษะด๎านฟิสิกส์ พฤษภาคม 2564 
– มีนาคม 2565 

ครูพรรษา  รื่นรวย 

กิจกรรมเตรียมความพร๎อมการแขํงขันโอลิมปิกวิชาการ พฤษภาคม – 
กันยายน 2564 

ครูพรรษา  รื่นรวย 

กิจกรรมการเรียนรู๎ด๎านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 2564 
– มีนาคม 2565 

ครูพรรษา  รื่นรวย 

กิจกรรมพัฒนาระบบงานและแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ตุลาคม 2564 – 
มีนาคม 2565 

ครูพรรษา  รื่นรวย 

กิจกรรมคําย STME TP พ่ีสูํน๎อง 
พฤษภาคม – 

กันยายน 2564 
ครูพรรษา  รื่นรวย 

กิจกรรมปรับปรุงห๎องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ธันวาคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

ครูธิดารัตน์  โตเทศ 

กิจกรรมสํงเสริมวิชาการ ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

กลุํมงานบริหารวิชาการ 

กิจกรรมจ๎างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ พฤษภาคม 2564 
– เมษายน 2565 

กลุํมงานบริหารงบประมาณ
และบุคคล 

กิจกรรมจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี ในการจัดการ
เรียนรู๎) 

พฤษภาคม 2564 
– เมษายน 2565 

กลุํมงานบริหารงบประมาณ
และบุคคล 



๕๓ 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
2.3  จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ วัดผล ประเมินผล ตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลาง 
2.4 สํงเสริม สนับสนุน จัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
สนับสนุนทรัพยากร 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 

กลุํมงานบริหารวิชาการ 

3. ขั้นติดตาม  (C=Check) 
3.1 คณะผู๎บริหารและหัวหน๎ากลุํมสาระนิเทศติดตามด๎วย
ระบบกัลยาณมิตรนิเทศ 

กันยายน 2564 กลุํมงานบริหารวิชาการ 
และคณะ 

4. ขั้นสรุปผลรายงาน(A = Action) 
4.1 รายงานผลการด าเนินงานกับผู๎บริหารและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องทราบ 

กันยายน 2564 กลุํมงานบริหารวิชาการ 
และคณะ 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

- โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให๎
นักเรียน 
- นักเรียนโรงเรียนตะพานหินทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

- นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแตํละระดับชั้น  
- นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ และคิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก๎ปัญหา 
- นักเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
- นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรและผล
การทดสอบระดับชาติ 
- นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติตํองาน
อาชีพ 

6. ประมาณการงบประมาณที่ใช้ 
6.1 เงินอุดหนุน    จ านวน   901,800 บาท  
6.2 เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน) จ านวน   498,960 บาท 
6.3 เงิน รายได๎    จ านวน   4,691,100 บาท 
6.4 เงินอ่ืนๆ    จ านวน         -  บาท 
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน   6,091,860 บาท  
(หกล้านเก้าหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ฯ อ่ืนๆ 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1 กิจกรรมเปิดโลกวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

20,000    หัวหน๎ากลุํมสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 



๕๔ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ฯ อ่ืนๆ 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

2 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 25,000    ครูสราวุธ  กิ่งภาพ 
3 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 30,000    หัวหน๎ากลุํมสาระฯ 

วิทยาศาสตร์ 
4 กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ 
35,000    หัวหน๎ากลุํมสาระฯ 

วิทยาศาสตร์ 
5 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.

นเรศวร 
35,000    หัวหน๎ากลุํมสาระฯ 

วิทยาศาสตร์ 
6 กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะ

คณิตศาสตร์ Math Camp 2021 
ระดับม.ต้น 

20,000    ครูพรรษา  รื่นรวย 

7 กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ Math Camp 2021 
ระดับม.ปลาย 

43,000    ครูพรรษา  รื่นรวย 

8 กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ  
A-Math และซูโดกุ 

3,000    ครูนิตยา  ทีดี 

9 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการทางคณิตศาสตร์ 

4,000    ครูวิยะดา สงําไพบูลย์ 

10 กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับ
การทดสอบระดับชาติ O-NET 
วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 และ ม.6 

24,000    ครูภิรัญญา  ขาวพราย 

11 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้โปรแกรม The 
Geometer's Sketchpad 

3,000    ครูภิรัญญา  ขาวพราย 

12 กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน วิชาภาษาไทย 

24,000    ครูธันยลักษณ์  
สังขลักษณ์ 

13 กิจกรรมร าลึกสุนทรภู่เชิดชู
วรรณศิลป์ และเปิดบ้านวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

35,000    ครูวันรบ  
อัครศรีชัยโรจน์ 

14 กิจกรรมนิทรรศการเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาไทย 

ไมํขอใช๎
งบประมาณ 

   ครูกัมปนาท  ค าอํอน 

15 กิจกรรมพัฒนาการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
(วิเคราะห์ข่าว) 

ไมํขอใช๎
งบประมาณ 

   ครูประเสริฐ  วงค า 

16 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ 12,000    ครูสุขศรี  เจ็กมา 



๕๕ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ฯ อ่ืนๆ 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 
วิชาสังคมศึกษา 

17 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

2,000    ครูเรณู  ตรีศิริ 

18 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และศิลปหัตถกรรม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

5,000    ครูเรณู  ตรีศิริ 

19 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา 20,000    ครูเรณู  ตรีศิริ 
20 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 

ทางกาย 
3,500    ครูเรณู  ตรีศิริ 

21 กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีกลุ่มสาระฯ ศิลปะ  
(ม.ต้น) 

25,800    ครูกรรณิการ์   
สุขสวัสดิ์ 

22 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวงดนตรี
ไทย 

20,000    ครูสงกรานต์   
พลประถม 

23 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวงดนตรี
สากล 

30,000    ครูกฤดิ์มณี   
พลประถม 

24 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

3,000    ครูรจนา  ตระการศิริ 

25 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
การท างานของนักเรียนตาม
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

17,000    ครูชบาไพร   
เทียมธรรม 

26 กิจกรรมการสอบวัดระดับความรู้
ภาษาฝรั่งเศสตามมาตรฐานสากล 
DELF SCDAIRE A1-A2 

6,500    ครูสุภิญญา   
กองสวรรค์ 

27 กิจกรรมการสอบวัดความรู้
ภาษาจีนกลาง (HSK) 

10,000    ครูวราพร  ศรีอินทร์ 

28 กิจกรรมการอบรมเตรียมความ
พร้อมการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ชั้นม.6 

12,000    ครูอนุสิทธิ์ คงรอด 

29 กิจกรรมการอบรมเตรียมความ
พร้อมการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ชั้นม.3 

12,000    ครูณภัทร  พูลเส็ง 



๕๖ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ฯ อ่ืนๆ 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

30 กิจกรรมจัดบอร์ดป้ายนิเทศกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ 

ไมํขอใช๎
งบประมาณ 

   ครูพรรณพัชนันท์  
โชคเดํนเป็นศรี 

31 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือใหม่ 15,000    ครูรุํงนภา  บรรเจิดกิจ 
32 กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด 25,000    ครูรุํงนภา  บรรเจิดกิจ 
33 กิจกรรมจัดซื้อสิ่งพิมพ์ หนังสือ 

วารสาร นิตยสาร 
30,000    ครูรุํงนภา  บรรเจิดกิจ 

34 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  
(วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน) 

15,000    ครูรุํงนภา  บรรเจิดกิจ 

35 กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สารานุกรม
ไทย 

3,000    ครูรุํงนภา  บรรเจิดกิจ 

36 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพ่ือ
ส่งเสริมการอ่าน+เปิดบ้านวิชาการ 

5,000    ครูรุํงนภา  บรรเจิดกิจ 

37 กิจกรรมห้องสมุดดิจิทัลเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านฯ 

15,000    ครูกัมปนาท  ค าอํอน 

38 กิจกรรมรักการอ่านโดยใช้หนังสือ
พระราชนิพนธ์ 

3,000    ครูรุํงนภา  บรรเจิดกิจ 

39 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

256,000 175,860   กลุํมงานบริหาร
วิชาการ 

40 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 
และ PISA 

30,000    ครูพรพิสุทธิ์ 
แสงค าธนาศิริ 

41 กิจกรรมเข๎ารํวมการแขํงขัน
มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open 
House 

 
 150,000 

 
ครูพรเพ็ญ  นิลพร 

42 กิจกรรมคํายวิชาการภาษาอังกฤษ 
(MEP Camp) 

 
 280,000 

 
ครูพรเพ็ญ  นิลพร 

43 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนห๎องเรียนพิเศษ MEP 

 
 81,000 

 
ครูพรเพ็ญ  นิลพร 

44 กิจกรรมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และ
ระบบงานห๎องเรียนพิเศษ MEP 

 
 50,000 

 
ครูพรเพ็ญ  นิลพร 

45 กิจกรรมจัดหาครูชาวตํางชาติ 
ห๎องเรียนพิเศษ MEP 

 
 945,000 

 
ครูพรเพ็ญ  นิลพร 

46 กิจกรรมเข๎าคํายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 

 
 300,000 

 
ครูวิยะดา  สงําไพบูลย์ 

47 กิจกรรมเข๎าคํายโครงงาน   300,000  ครูวิยะดา  สงําไพบูลย์ 



๕๗ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ฯ อ่ืนๆ 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต๎น 

48 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพ่ือเข๎า
รํวมการแขํงขันโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน
ระดับภูมิภาค ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น 

 

 50,000 

 

ครูวิยะดา  สงําไพบูลย์ 

49 กิจกรรมพัฒนาระบบแหลํงเรียนรู๎
ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น 

 

 70,000 

 

ครูวิยะดา  สงําไพบูลย์ 

50 กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
นาฏศิลป์ 

25,000 
 

 
 

ครูธิดารัตน์  โตเทศ 

51 กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั้น ม.4 ณ โรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม 

 
 15,000 

 
ครูพรรษา  รื่นรวย 

52 กิจกรรมคํายบูรณาการของ
นักเรียนในโครงการห๎องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.5 

 
 40,000 

 
ครูพรรษา  รื่นรวย 

53 กิจกรรมสํงเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ชั้น ม.4 และ ม.6 

 
 280,000 

 
ครูพรรษา  รื่นรวย 

54 กิจกรรมเข๎าคํายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม 

 
 300,000 

 
ครูพรรษา  รื่นรวย 

55 กิจกรรมสํงเสริมทักษะด๎านฟิสิกส์   20,000  ครูพรรษา  รื่นรวย 
56 กิจกรรมเตรียมความพร๎อมการ

แขํงขันโอลิมปิกวิชาการ 
 

 5,000 
 

ครูพรรษา  รื่นรวย 

57 กิจกรรมการเรียนรู๎ด๎านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 
 20,000 

 
ครูพรรษา  รื่นรวย 

58 กิจกรรมพัฒนาระบบงานและ
แหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 

 

20,000 
 

ครูพรรษา  รื่นรวย 

59 กิจกรรมคําย STME TP พ่ีสูํน๎อง   20,000  ครูพรรษา  รื่นรวย 
60 กิจกรรมสํงเสริมวิชาการ 

 323,100   
กลุํมงานบริหาร
วิชาการ 

61 กิจกรรมจ๎างครูที่มีความเชี่ยวชาญ   1,163,400  กลุํมงานบริหาร



๕๘ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ฯ อ่ืนๆ 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ในสาขาเฉพาะ งบประมาณและบุคคล 
61 กิจกรรมจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ 

เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู๎) 
  581,700  

กลุํมงานบริหาร
งบประมาณและบุคคล 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 901,800 498,960 4,691,100 - 6,091,860 
(หกล้านเก้าหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนมีความสามารถในการอําน   
การเขียน การสื่อสาร ในระดับดี  
(เกรดเฉลี่ย ≥2) 

ร๎อยละ 83 
การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

2. นักเรียนมีความสามารถในการอําน
การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ระดับดี (เกรดเฉลี่ย ≥2) 

ร๎อยละ 72 

การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

3. นักเรียนมีความสามารถในการคิด
ค านวณในระดับดี (เกรดเฉลี่ย ≥2) ร๎อยละ 78 

การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
รายวิชาคณิตศาสตร์ 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

4. นักเรียนมีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ และคิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก๎ปัญหาได๎ในระดับดี 

ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 81 

 

การประเมินการอําน 
การคิดวิเคราะห์ และ
การเขียนสื่อความ 

แบบประเมินการอําน 
การคิดวิเคราะห์ และการ
เขียนสื่อความ 

5. นักเรียนมีผลงานแบบชิ้นงานหรือจาก
การท าโครงงาน และอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการท างานและปัญหา
อุปสรรคของการท างานได๎ (IS และ 
โครงงาน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6) 

ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ ๘8 

การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การศึกษา
ค๎นคว๎าและสร๎างองค์
ความรู๎ (IS) 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การศึกษา
ค๎นคว๎าและสร๎างองค์
ความรู๎ (IS) 

6. นักเรียนสามารถสืบค๎นข๎อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และสรุปความรู๎ เพ่ือน าเสนอ
ความรู๎ได๎ 

ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 87 

การประเมิน
ความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยี 

แบบประเมินความ
ความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยี 



๕๙ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

7. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชา 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ระดับ    
ดีมาก  

ร๎อยละ 70 
การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

8. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ 
สูงกวําคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 

สูงกวําปีที่ผํานมา การประเมินผลการ
ทดสอบระดับชาติ 

แบบรายงานผลการ
ทดสอบระดับชาติ 

9. นักเรียนมีความรู๎ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติตํองานอาชีพในระดับดี สูงกวําปีที่ผํานมา 

การประเมินเจตคติตํอ
งานอาชีพ 

แบบประเมินเจตคติตํอ
งานอาชีพ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร ในระดับดี (เกรดเฉลี่ย ≥2)  
 ร๎อยละ 83 
9.2 นักเรียนมีความสามารถในการอํานการเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี  
  (เกรดเฉลี่ย ≥2) ร๎อยละ 72 
9.3 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณในระดับดี (เกรดเฉลี่ย ≥2) ร๎อยละ 78 

 9.4 นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และคิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎ในระดับดี ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 81 

9.5 นักเรียนมีผลงานแบบชิ้นงานหรือจากการท าโครงงาน และอธิบายหลักการ แนวคิด  
 ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได๎ (IS และ โครงงาน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6)  
 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 88 
9.6 นักเรียนสามารถสืบค๎นข๎อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู๎ เพ่ือน าเสนอความรู๎ได๎  
 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 87 
9.7 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ระดับดีมาก ร๎อยละ 70 
9.8 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ สูงกวําคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ สูงกวําปีที่ผํานมา 

 
 
 
 

ลงชื่อ......................... ........................ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
        (นางเมตตา  พลประถม) 
รองผู๎อ านวยการกลุํมงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

 
 

 
 

ลงชื่อ.................................................ผู๎เสนอขออนุมัติโครงการ 
                                                          (นางสาวขนิษฐา  อยูํข๎างแรม) 
                                                      หัวหน๎างานแผนงานและงบประมาณ 
 
 

 

ลงชื่อ..................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข) 

                                            รองผู๎อ านวยการกลุํมงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
 

 
 

ลงชื่อ....................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
  (นายทิว  มนูญธรรม) 

  ผู๎อ านวยการโรงเรียนตะพานหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมตามโครงการ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๒ 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน  
ชื่อกิจกรรม พัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ข้อที่ 1 ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแขํงขัน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 
  ด๎านที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองที่ดี 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายอิศรา  อยูํหวําง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ ใหมํ 
 
1. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาส
ให๎ผู๎เรียนได๎คิดอยํางสร๎างสรรค์และเข๎ากับบริบทของโลกที่ได๎เปลี่ยนแปลงไป โดยมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ การ
ปฏิบัติ และการสร๎างแรงบันดาลใจไปพร๎อมกัน กลําวคือ จะไมํเป็นเพียงผู๎รับ (passive Learning) อีกตํอไป แตํผู๎เรียน
ต๎องฝึกการเรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติและการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง (Active Learning) โดยมีครูเป็น”โค๎ช” ที่
คอยออกแบบการเรียนรู๎ ชํวยให๎ผู๎เรียนบรรลุผลได๎ ประการส าคัญ คือ ครูในศตวรรษที่ 21 จะต๎องไมํตั้งตนเป็น “ผู๎รู๎”
แตํต๎องแสวงหาความรู๎ไปพร๎อมๆ กันกับผู๎เรียนในขณะเดียวกัน  กลําวคือชํวยเตรียมให๎ผู๎เรียนมีความพร๎อมในการ
ปรับตัวเพ่ือด ารงชีวิตอยูํอยํางเหมาะสมสอดคล๎องกับลักษณะที่เป็นไปของสังคม ชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตนเองได๎
สูงสุดเทําท่ีเป็นไปได๎ หรือกลําวอีกอยํางวําต๎องชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตนได๎เต็มตามศักยภาพของเขา  
 กระบวนการเรียนการสอนในโลกยุคใหมํ จะต๎องสนับสนุนให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์ที่ได๎
ปฏิบัติจริง สัมผัสจริง มีกระบวนการส ารวจ ทดลอง ตรวจสอบด๎วยเครื่องมือ แลกเปลี่ยนความเห็น ท างานรํวมกัน มี
ความรับผิดชอบ กล๎าคิด กล๎าแสดงออก ใช๎วิธีการและทักษะกระบวนการคิด ต๎องกระตุ๎นการรับรู๎โดยผํานระบบ
ประสาทสัมผัสทุกระบบ กระตุ๎นการคิดของสมองทั้งการคิดพ้ืนฐานทุกกระบวนการคิด จินตนาการ ความคิด
สร๎างสรรค์ ความจ าและภาษา หรือความคิดเชิงพหุปัญญาของสมองทั้งรายคนและแบบกลุํม จัดกิจกรรมที่ยั่วยุ  
ท๎าทายการคิดค๎นของระบบประสาทและสมอง การจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning (AL) เป็นการเรียน 
การสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได๎แกํ การคิด การแก๎ปัญหา การน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมี
สํวนรํวมในการเรียนรู๎  ท าให๎ผู๎ เรียนสร๎างองค์ความรู๎และจัดระบบการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ผู๎ เรียนมีสํวนรํวม  
ในการเรียนการสอน มีการสร๎างองค์ความรู๎ การสร๎างปฎิสัมพันธ์รํวมกัน และรํวมมือกันมากกวําการแขํงขัน  ผู๎เรียนได๎
เรียนรู๎ความรับผิดชอบรํวมกัน การมีวินัยในการท างาน และการแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบ  มีการสร๎างสถานการณ์ให๎
ผู๎เรียนอําน พูด ฟัง คิด กิจกรรมการเรียนการสอนเน๎นทักษะการคิดขั้นสูง เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนบูรณาการข๎อมูล 
ขําวสาร สารสนเทศ และหลักการสูํการสร๎างความคิดรวบยอด โดยมีผู๎สอนจะเป็นผู๎อ านวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนรู๎ เพ่ือให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ปฏิบัติด๎วยตนเอง ท าให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎เกิดจากประสบการณ์ การสร๎างองค์ความรู๎ และ
การสรุปทบทวนของผู๎เรียน  
 
 
 



๖๓ 
 

 
2. วัตถุประสงค์ 
    1)  เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร๎างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    2)  เพ่ือสํงเสริมนักเรียนที่ความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ให๎เรียนรู๎ตามความถนัด ความสนใจ 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1) จัดกิจกรรมเสริมสร๎างทักษะด๎านวิทยาศาสตร์ อยํางน๎อย 3 กิจกรรม 

 2) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได๎แสดงผลงานอยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง  
     3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1) นักเรียนได๎เรียนรู๎ตามความถนัดและความสามารถพิเศษ 
      2) โรงเรียนจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ 
      3.3 เป้าหมายเชิงคุณธรรม 

1) กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบตํอการจัดประสบการณ์การการเรียนรู๎ 
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ   

 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การเตรียม/วางแผน(Plan : หลักเหตุผล,พอประมาณ)  ประชุมครูกลุํม

สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร ์
2. พิจารณาความต๎องการในการพัฒนานักเรียนท่ีของครูกลุมํสาระการเรียนรู๎

วิทยาศาสตร ์
3. เสนอขอจัดตั้งงบประมาณพัฒนานานักเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎

วิทยาศาสตร ์

 

1-20 พ.ย. 63 
 
 

 

หัวหน๎ากลุํมสาระฯ
วิทยาศาสตร ์

วิธีด าเนินงาน (Do : ความรู้ , คุณธรรม) 

1. เปิดบ้านวิชาการ กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  
   - น าเสนอผลงานด๎านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียน 
ในกลุํมสาระการเรยีนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได๎แก ํ
          * กิจกรรม สะเตมศึกษา   
          * กิจกรรม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 
          * กจิกรรม เสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชํน 
โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐท์างวิทยาศาตร์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
การเขียนโปรแกรมบังคับหุํนยนต์ เป็นต๎น 

2. ค่ายดาราศาสตร์ นักเรียน ม. ปลายจ านวน 130 คน   
     1) การดดูาวเบื้องต๎น 
     2) ระบบสุริยะ 
     3) การหาระยะหํางของดาวฤกษ์ 
     4) การใช๎กล๎องโทรทัศน ์
     5) การเรียนเป็นฐาน 
          - ฐานจ าลองระบบสุริยะ 
          - ฐานการดูดาวเคราะห ์

 

มค.- กพ. 64 

 

 

 

 

 

ธันวาคม 2563 
 

 

หัวหน๎ากลุํมสาระฯ
วิทยาศาสตร ์

 

 

 

 

 
ครูศราวุธ ก่ิงภาพ 

 



๖๔ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
          - ฐานเทคโนโลยีอวกาศและการถํายภาพดวงอาทิตย ์
          - ฐานการหาระยะหํางของดาวฤกษ์ 

6) วัตถุท๎องฟูาและการถํายภาพวัตถุท๎องฟูา 
7)  การสังเกตดาวพฤหัสผํานกล๎องโทรทัศน์ 

   8)  การสังเกตดวงอาทิตยผ์ํานกล๎องโทรทัศน ์

3. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

   - ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ประกวดวาดภาพและภาพถํายวิทยาศาสตร์การแสดง
ทางวิทยาศาสตร ์
   - การทดลองทางวิทยาศาสตร์  
   - การประกวดแขํงขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และจรวดขวดน้ า 
กับสถาบันภายนอก มหาวิทยาลยันเรศวร สมาคมวิทยาศาสตร์แหํงประเทศไทย      
   - การแขํงขันหุํนยนต์พื้นฐาน  
   - กิจกรรมสเตมศึกษา แก๎ปัญหา โดยใช๎ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 

 สิงหาคม 2564 

 

หัวหน๎ากลุํมสาระฯ 
วิทยาศาสตร ์

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check : มีภูมิคุ้มกัน) 
  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาวิทยาศาสตร์ 

 
10 กย. 64 

 
ครูผู๎ปฏิบัติกิจกรรม 

2. ผลงานการฝึกทักษะปฏิบัติ  ผลการประกวด แขํงขัน   
3. สอบถามความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม   

การประเมิน/รายงานผล (Act : หลักเหตุผล , พอประมาณ) 
  1. จัดท ารายงานสรุป 

 
กย.64 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิตของกิจกรรม ผลลัพธ์ 
1. จัดกิจกรรมเสริมสร๎างทักษะด๎านวิทยาศาสตร ์
อยํางน๎อย 3 กิจกรรม 

- นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับดี 

2. นักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ์
ได๎แสดงผลงานอยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง 

-  นักเรียนไดร๎ับการรางวัลจากการประกวด แขํงขัน 
ทางวิทยาศาสตรจ์ากหนํวยงานตํางๆ 

 

6. การประเมินผล  

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับด ี - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับดี(เกรด 2 ขึ้นไป)  เพิ่มขึ้นร๎อยละ 2 

2. นักเรียนไดร๎ับการรางวัลจากการประกวด แขํงขัน 
ทางวิทยาศาสตรจ์ากหนํวยงานตํางๆ 

- รางวัลจากการประกวดแขํงขันกบัหนํวยงาน 
ภายนอก 

 ทุกรายการ 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหต ุตอบ

แทน 
ใช๎สอย วัสดุ ครุภณัฑ ์

1 เปิดโลกวิชาการ กลุมํสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์  

- - 20,000 - งปม.อุดหนุนฯ - 



๖๕ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหต ุตอบ

แทน 
ใช๎สอย วัสดุ ครุภณัฑ ์

2 ค่ายดาราศาสตร์ นักเรียน ม. 
ปลายจ านวน 130 คน 

- 20,000 5,000 - งปม.อุดหนุนฯ -อาหาร 3 มื้อ 
-เบรค 4 มื้อ 

3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- นิทรรศการวิทยาศาสตร์และ 
การแขํงขันตอบปัญหา  ประกวด
ภาพวาดและภาพถํายทางวิทย์ฯ  
Science Show  แขํงขัน
จรวดขวดน้ า และกิจกรรมสะ
เตมศึกษา แก๎ปัญหา โดยใช๎
ศาสตร์พระราชาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
30,000 

 
 
 
 
 

 

  
งปม.อุดหนุนฯ 

 
หัวหน๎ากลุํมสาระฯ 

(คําเชําเต๏นท์ 
คําวัสดุ 

ฐานทดลองวิทย์ฯ 
และรางวัล) 

 
 

 - การประกวดแขํงขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
เครื่องบินพลังยาง  
และหุํนยนต์พื้นฐาน กับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร(โควิด
19) 

 5,000 
(กพ. 63) 

30,000 
(กพ. 63) 

 งปม.อุดหนุนฯ ครูอิศรา 
ครูฌานีกรหฤทัย 

ครูศรัลยา 
ครูอรณิชา 
ครูอัชฌา 

ครูสราวุธ(กิ่ง) 
ครูศราวุธ(ตั้ง) 
ครูกนกศักดิ์ 
และครูจักรี 

 - สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ปกติ)  

 5,000 
(สค. 64) 

30,000 
(สค. 64) 

   

รวม  145,000    บาท  
 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือประเมินผล 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี 

(เกรด 2 ขึ้นไป)  
- ผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น 

- 

2. ได๎รับรางวัลจากการประกวด
แขํงขันกับหนํวยงานภายนอก 

- ผลการประกวดแขํงขัน - 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่
เข๎ารํวมกิจกรรม 

- แบบความพึงพอใจในการรํวม 
กิจกรรมวัด 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ในการจัด/เข๎ารํวมกิจกรรม  

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
           9.1 โรงเรียนตะพานหินจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ  
           9.2 นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชนพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  



๖๖ 
 

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน  

ชื่อกิจกรรม พัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 

ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวม หมายเหตุ 
1 เปิดบ้านวิชาการ กลุํมสาระการเรียนรู๎ 

กิจกรรม  
- สะเต็มศึกษา 
- ศาสตร์พระราชา&เศรษฐกิจพอเพียง 
- เสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์  
- เครื่องบินพลังยาง 
- โปรแกรมบังคับหุํนยนต์ 

- 
10 

กิจกรรม
หลัก 

20,000 

- โยเกิร์ตสร๎างอาชีพ 
- อะตอมของฉัน 
- กล๎องจุลทรรศนโ์ดยวสัด ุ
เหลือใช๎ 
- Lab Show ฟิสิกส์ ,เคมี ,  
ชีวะ และ ม.ต๎น 
- การแสดงเครื่องบินพลังยาง  
- การทดลองวิทยาศาสตร ์
ระดับ ม.ต๎น 

2 ค่ายดาราศาสตร์ นักเรียน ม. ปลาย
จ านวน 100 คน - - 25,000 

- อาหารและเบรค 

- วัสดุ&เอกสาร  

3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
-  นิทรรศการวิทยาศาสตร์และการ
แขํงขันตอบปัญหา ประกวดภาพวาดและ
ภาพถํายทางวิทย์ฯ Science Show  
แขํงขันจรวดขวดน้ า และกิจกรรมสะเตม
ศึกษา แก๎ปัญหาโดยใช๎ศาสตร์พระราชา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงงานแก๎ปัญหาด๎วย ICT 

- - 30,000 

 
- คําวัสดุ อุปกรณ ์

ส าหรับจัดกิจกรรม 
- รางวัลการประกวด และ

แขํงขัน 
- คําเชําเตนท์ 4 หลัง 
- คําวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับจดั

นิทรรศการ และเวที 

 - การประกวดแขํงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  เครื่องบิน
พลังยาง และหุํนยนต์พ้ืนฐาน กับสถาบัน
ภายนอกและมหาวิทยาลัยนเรศวร(2 
ครั้ง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 และเดือน
สิงหาคม 2564) 

- - 70,000 

- คําวัสดุ อุปกรณ ์
ส าหรับจัดท าโครงงาน  
และสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ/์
น าเสนองาน 

รวม 145,000 - 
 

 
 
 
 



๖๗ 
 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  บริหารวิชาการ/คณิตศาสตร์ 
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม คํายสํงเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น Maths Camp 2021 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ ข๎อที่ 1 ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต  มีทักษะวิชาชีพ  และมีศักยภาพในการแขํงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 

     ด๎านที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

ค านวณ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํง
การเรียนรู๎ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด๎านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง  

       มีคุณธรรม   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางวิยะดา สงําไพบูลย์ , นางสาวศรีโสภาพรรณ อุกอาจ ,  

นางสาวเบญจรัตน์ ขวัญคง , นางสาวภัสราภรณ์ บัวเขียว  
และคณะครูกลุํมสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนตะพานหิน  

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
ปัจจุบันการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มุํงพัฒนาความสามารถหลายด๎านอันได๎แกํ ความสามารถในการ

ส ารวจ การตั้งข๎อคาดเดา การให๎เหตุผล การแก๎ปัญหา การสื่อสาร และการเชื่อมโยงความรู๎ ความสามารถดังกลําวมี
ความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับบุคคลในสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคต 

การจัดกิจกรรมคํายสํงเสริมทักษะคณิตศาสตร์ โดยมุํงเน๎นกลุํมของนักเรียนแผนการเรียนที่เน๎นคณิตศาสตร์ 
โดย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให๎นักเรียนสามารถคิดค านวณได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้นในระดับดี ชํวยสํงเสริมบรรยากาศ
การเรียน       การสอน ชํวยฝึกฝน และพัฒนาความสามารถของผู๎เรียนได๎อยํางดียิ่ง อีกทั้งยังฝึกการอยูํรํวมกัน การ
ท างานรํวมกันเป็นหมูํคณะ การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ โรงเรียน
ตะพานหิน จึงได๎เสนอ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียนกิจกรรมคํายสํงเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น Maths Camp 2021 ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

 2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้นในระดับ
ดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 75 
 2.2 นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้น 
 2.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ 
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ได๎ตามเกณฑ์ระดับ
ชั้นในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร๎อยละ 75 

 



๖๘ 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้น 
3.2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ 

3.3 เชิงคุณธรรม 
 3.3.1 ใฝุเรียนรู๎ โดยนักเรียนมีการศึกษาความรู๎จากการสอบถามครู การท างานรํวมกันเป็น
หมูํคณะ และจากการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล
พอประมาณ)  
    1) ตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวคิด รูปแบบ และ
วิธีการ 
    2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน / ปัญหาในสํวนที่เกี่ยวข๎อง
กับ โครงการฯ 
     3) ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผํานมา 
     4) ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได๎ในการ
พัฒนา โครงการฯ 
     5) จัดท าโครงการฯ  น าเสนอตํอผู๎บริหาร 

ตุลาคม 2563  –  
พฤศจิกายน 2563 

นางวิยะดา สงําไพบูลย์ 
และคณะครูกลุํมสาระ
คณิตศาสตร์โรงเรียนตะพานหิน
  

2.การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ คุณธรรม) 
     1) ประชุมคณะท างาน เพ่ือชี้แจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน 
    2) ด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
จัดคํายตามแผนงานหรือโครงการที่วางไว๎และด าเนิน
กิจกรรมวิชาการตามข้ันตอนดังนี้ 
      2.1) ชี้แจงแนวทางและให๎ความรู๎กํอน
ด าเนินการและกิจกรรมแตํละกิจกรรม 
     2.2) ดูแลนักเรียนขณะด าเนินกิจกรรมเป็นอยําง
ดี 
     2.3) นักเรียนผู๎เข๎าคํายทุกคนต๎องเขียนรายงาน
และอภิปรายกิจกรรมประจ าวันแตํละวัน 

 
ธันวาคม 2563  – 
กันยายน 2564 

 
นางวิยะดา สงําไพบูลย์ 
และคณะครูกลุํมสาระ
คณิตศาสตร์โรงเรียนตะพานหิน
  

3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน) 
   1) หัวหน๎ากลุํมสาระนิเทศติดตามการด าเนินงาน
และอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู๎ เกี่ยวข๎องให๎ เป็นไปตามภาระงานที่ โครงการฯ 
ก าหนด 
 

 
ธันวาคม  2563 – 
กันยายน  2564 

 
นางวิยะดา สงําไพบูลย์ 

4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 

1) สรุปผลการประเมินโครงการฯ   
2) จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอ 

 
 

กันยายน  2564 

นางวิยะดา สงําไพบูลย์ 
และคณะครูกลุํมสาระ
คณิตศาสตร์โรงเรียน 
ตะพานหิน 



๖๙ 
 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ของโครงกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 

1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นมีผลการ
เรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ได๎ตามเกณฑ์ระดับ
ชั้นในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร๎อยละ 75 
2) นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณได๎ตามเกณฑ์
ระดับชั้น  
3) นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ 
 

1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นมีผลการเรียนเฉลี่ย
วิชาคณิตศาสตร์ ได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป 
2) นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้น 
3) นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นมีผล
การเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ได๎ตามเกณฑ์
ระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 75 
 

1) นักเรียนที่สามารถคิดได๎ตามเกณฑ์
ระดับชั้นในระดับดี 
 

64% 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ๎วน) จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. คําวิทยากร    6,500    อุดหนุน  
2. คําอาหารกลางวัน  4,000   อุดหนุน  
3. คําอาหารวําง  4,000   อุดหนุน  
4. คําจัดกิจกรรมฐาน 5,500    อุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นมีผล
การเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ได๎ตามเกณฑ์
ระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 75 

- ท าแบบทดสอบ 
- ท าแบบประเมิน 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้นในระดับ
ดีขึ้นไป  มีทักษะการคิดค านวณได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้น และมีเจตคติท่ีดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ 

 
 
 
 



๗๐ 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งบประมาณ 20,000 บาท 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Maths Camp 2021 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.  นายพรรษา รื่นรวย 
2.  นางภิรัญญา ขาวพราย 
3.  นางสาวอรุโณทัย บุญมี 
4.  นางสาวศิริพร คล๎ายยา 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. คําอาหารกลางวัน 1 มื้อ 100 40 4,000.-  

2. คําอาหารวําง 2 มื้อ 100 40 4,000.-  

3. คําตอบแทนวิทยากร 5 1,300 6,500.-  

4. คําจัดกิจกรรมฐาน - - 5,500.-  

รวมเป็นเงิน 20,000.-  

(สองหม่ืนบาทถ้วน)  
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กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  บริหารวิชาการ/คณิตศาสตร์ 
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม คํายสํงเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Maths Camp 2021 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ ข๎อที่ 1 ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต  มีทักษะวิชาชีพ  และมีศักยภาพในการแขํงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 

     ด๎านที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
2) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

ค านวณ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํง
การเรียนรู๎ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด๎านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง  

     มีคุณธรรม   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายพรรษา รื่นรวย, นางภิรัญญา ขาวพราย, นางสาวอรุโณทัย บุญมี,    
        นางสาวศิริพร คล๎ายยา และคณะครูกลุํมสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนตะพานหิน  
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
ปัจจุบันการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มุํงพัฒนาความสามารถหลายด๎านอันได๎แกํ ความสามารถในการ

ส ารวจ         การตั้งข๎อคาดเดา การให๎เหตุผล การแก๎ปัญหา การสื่อสาร และการเชื่อมโยงความรู๎ ความสามารถ
ดังกลําวมีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับบุคคลในสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคต 

การจัดกิจกรรมคํายสํงเสริมทักษะคณิตศาสตร์ โดยมุํงเน๎นกลุํมของนักเรียนแผนการเรียนที่เน๎นคณิตศาสตร์ 
โดย        มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให๎นักเรียนสามารถคิดค านวณได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้นในระดับดี ชํวยสํงเสริม
บรรยากาศการเรียน       การสอน ชํวยฝึกฝน และพัฒนาความสามารถของผู๎เรียนได๎อยํางดียิ่ง อีกทั้งยังฝึกการอยูํ
รวํมกัน การท างานรํวมกันเป็นหมูํคณะ การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนตะพานหิน จึงได๎เสนอ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียนกิจกรรมคํายสํงเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Maths Camp 2021 ขึ้น  

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

 2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้นใน
ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร๎อยละ 75 
 2.2 นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้น 
 2.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ 
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ 

                3.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ได๎ตามเกณฑ์
ระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 75 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้น 
3.2.2 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ 

3.3 เชิงคุณธรรม 
 3.3.1 ใฝุเรียนรู๎ โดยนักเรียนมีการศึกษาความรู๎จากการสอบถามครู การท างานรํวมกันเป็น  
 หมูํคณะ และจากการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน 
 
4 ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล
พอประมาณ)  
    1) ตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวคิด รูปแบบ 
และวิธีการ 
    2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน / ปัญหาในสํวนที่
เกี่ยวข๎องกับ โครงการฯ 
     3) ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผําน
มา 
     4) ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได๎ใน
การพัฒนา โครงการฯ 
     5) จัดท าโครงการฯ  น าเสนอตํอผู๎บริหาร 

ตุลาคม 2563  –  
พฤศจิกายน 2563 

นายพรรษา รื่นรวย 
และคณะครูกลุํมสาระ
คณิตศาสตร์โรงเรียนตะพาน
หิน  

2.การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ 
คุณธรรม) 
     1) ประชุมคณะท างาน เพ่ือชี้แจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระงาน 
    2) ด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ 
จัดคํายตามแผนงานหรือโครงการที่วางไว๎และ
ด าเนินกิจกรรมวิชาการตามขั้นตอนดังนี้ 
      2.1) ชี้แจงแนวทางและให๎ความรู๎กํอน
ด าเนินการและกิจกรรมแตํละกิจกรรม 
     2.2) ดูแลนักเรียนขณะด าเนินกิจกรรมเป็น
อยํางดี 
     2.3) นักเรียนผู๎เข๎าคํายทุกคนต๎องเขียน
รายงานและอภิปรายกิจกรรมประจ าวันแตํละวัน 

 
ธันวาคม 2563  – 
กันยายน 2564 

 
นายพรรษา รื่นรวย 
และคณะครูกลุํมสาระ
คณิตศาสตร์โรงเรียนตะพาน
หิน  

3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน) 
   1) หัวหน๎ากลุํมสาระนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานและอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู๎เกี่ยวข๎องให๎เป็นไปตามภาระงานที่
โครงการฯ ก าหนด 
 

 
ธันวาคม  2563 – 
กันยายน  2564 

 
นายพรรษา รื่นรวย 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 

1. สรุปผลการประเมินโครงการฯ   
2. จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอ 
 

 
 

กันยายน  2564 

นายพรรษา รื่นรวย  
นางภิรัญญา  ขาวพราย  
นางสาวอรุโณทัย บุญมี  
นางสาวศิริพร คล๎ายยา 

 
 
5 ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของโครงกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีผล
การเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ได๎ตามเกณฑ์ระดับ
ชั้นในระดับดีข้ึนไป คิดเป็น ร๎อยละ 75 
2) นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณได๎ตามเกณฑ์
ระดับชั้น  
3) นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ 
 

1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป 
2) นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้น 
3) นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ 

 
 
6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมี
ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ได๎ตาม
เกณฑ์ระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป  

1) นักเรียนที่สามารถคิดได๎ตาม
เกณฑ์ระดับชั้นในระดับดี 
 

64% 

 
7 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ 43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ๎วน) จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. คําวิทยากร    14,400    อุดหนุน  
2. คําอาหารกลางวัน  4,000   อุดหนุน  
3. คําอาหารวําง  4,000   อุดหนุน  
4. คําจัดกิจกรรมฐาน 5,600    อุดหนุน  
5. คําเดินทาง 15,000    อุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 43,000 บาท 
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8 การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชา
คณิตศาสตร์ ได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้นใน
ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร๎อยละ 75 

- ท าแบบทดสอบ 
- ท าแบบประเมิน 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน 

 
9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้นในระดับ
ดีขึ้นไป  มีทักษะการคิดค านวณได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้น และมีเจตคติท่ีดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งบประมาณ 43,000 บาท 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Maths Camp 2020 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายพรรษา รื่นรวย 
 2. นางภิรัญญา ขาวพราย   
 3. นางสาวอรุโณทัย บุญมี 
 4. นางสาวศิริพร คล๎ายยา 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. คําอาหารกลางวัน 1 มื้อ 100 40 4,000.-  

2. คําอาหารวําง 2 มื้อ 100 40 4,000.-  

3. คําตอบแทนวิทยากร 4 3,600 14,400.-  

4. คําจัดกิจกรรมฐาน - - 5,600.-  

5. คําเดินทาง 2 7,500 15,000  

รวมเป็นเงิน 43,000.-  

(สี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน)  
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กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  บริหารวิชาการ/คณิตศาสตร์ 
ชื่อโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
ชื่อกิจกรรม  สํงเสริมอัจฉริยภาพ A-math และซูโดกุ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ ข๎อที่ 1 ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต  มีทักษะวิชาชีพ  และมีศักยภาพในการแขํงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 

     ด๎านที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
3) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

ค านวณ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎าง 

     สังคมแหํงการเรียนรู๎ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด๎านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง  

      มีคุณธรรม   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางนิตยา  ทีดี  นางสาวสุนิสา  ปูอมแย๎ม 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ได๎เล็งเห็นความส าคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ

และการพัฒนาศักยภาพเด็กรายบุคคล  โดยพร๎อมที่จะให๎การสนับสนุนอยํางจริงจัง และตํอเนื่องในการสํงเสริมทักษะ
ด๎านตํางๆให๎แกํผู๎เรียนเพ่ือสํงเสริมผู๎เรียนให๎บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน๎น เปูาหมาย และกลยุทธ์ ของ
โรงเรียน อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์ การท างานรํวมกับผู๎อ่ืน ฝึกให๎ผู๎เรียนมีความคิดสร๎างสรรค์
ในการประกอบกิจการงานตํางๆอยํางเต็มตามศักยภาพและความสามารถของผู๎เรียน โดยโรงเรียนได๎มีการวางแผนใน
การสํงผู๎เรียนเข๎าไปรํวมการแขํงขันกับหนํวยงานภายนอก จัดสรรงบประมาณให๎อยํางเพียงพอและเหมาะสม เตรียม
ความพร๎อมผู๎เรียนโดยมีครูผู๎มีความช านาญรับผิดชอบให๎ค าปรึกษาอยํางใกล๎ชิด โดยเป็นโครงการสํงเสริมอัจฉริยภาพ 
A-math และซูโดกุ ในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ เพ่ือแสดงถึงผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตาม
เปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน๎นของสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
1. เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณทางด๎านการเรียนคณิตศาสตร์ 
2. เพ่ือให๎นักเรียนเกิดทักษะในการแขํงขัน A-math และซูโดกุ  

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  โรงเรียนตะพานหินที่มีความสนใจจ านวน  200  คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณทางด๎านการเรียนคณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนเกิดทักษะในการแขํงขัน   A-math และซูโดกุ 

3.3 เชิงคุณธรรม 
1. นักเรียนมีความ อุตสาหะ ในการฝึกฝน  
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4 ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล
พอประมาณ)  
    1) ตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวคิด รูปแบบ 
และวิธีการ 
    2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน / ปัญหาในสํวนที่
เกี่ยวข๎องกับ โครงการฯ 
     3) ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผําน
มา 
     4) ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได๎ใน
การพัฒนา โครงการฯ 
     5) จัดท าโครงการฯ  น าเสนอตํอผู๎บริหาร 

ตุลาคม 2563  –  
พฤศจิกายน 2563 

นางนิตยา  ทีดี 
นางสาวสุนิสา  ปูอมแย๎ม  

2.  การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ 
คุณธรรม) 
     1) ประชุมคณะท างาน เพ่ือชี้แจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระงาน 
    2) ด าเนินงานตามโครงการฯ โดยเข๎ารํวมการ
แขํงขัน  A-math และซูโดกุ ภายในและภายนอก
โรงเรียนตามความสนใจของนักเรียน แบํงเป็น
ระดับ ม.ต๎น และ ม.ปลาย 
 

พฤศจิกายน 2563  
– กันยายน 2564 

นางนิตยา  ทีดี 
นางสาวสุนิสา  ปูอมแย๎ม  

3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน) 
   1) หัวหน๎ากลุํมสาระนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานและอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู๎เกี่ยวข๎องให๎เป็นไปตามภาระงานที่
โครงการฯ ก าหนด 
 

 
ธันวาคม  2563 – 
กันยายน  2564 

 
นายพรรษา รื่นรวย 

4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
    1)  สรุปผลการประเมินโครงการฯ   

2) จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอ 
 

 
 
กันยายน  2564 

 
นางนิตยา  ทีดี 
นางสาวสุนิสา  ปูอมแย๎ม 

 
5 ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1. นักเรียนร๎อยละ 75 มีทักษะในการคิดค านวณ
ทางคณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนร๎อยละ 75 เกิดทักษะในการแขํงขัน A-
math และซูโดกุ 

1. นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนเกิดทักษะในการแขํงขัน A-math และซูโดกุ 
3. นักเรียนมีความ อุตสาหะ ในการฝึกฝน 



๗๗ 
 

 
6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์ 
2. เพ่ือให๎นักเรียนเกิดทักษะในการแขํงขัน A-
math และซูโดก ุ 

1. นักเรียนร๎อยละ 75 มีทักษะในการ
คิดค านวณทางคณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนร๎อยละ 75 เกิดทักษะในการ
แขํงขัน A-math และซูโดกุ 

75 % 
 
 

75 % 
 
7 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ   .........3,000.......... บาท  (….สามพันบาทถ๎วน…..)  จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 คําลงทะเบียนเข๎ารํวมการ
แขํงขัน 

 1,200   อุดหนุน  

2 คําของรางวัล  1,500     
3 คํากระดาษเกียรติบัตร  100     
4 คําจัดท ารูปเลํมรายงาน  200     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  3,000     
 
8 การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้

1. นักเรียนร๎อยละ 75 มีทักษะในการ
คิดค านวณทางด๎านการเรียน
คณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนร๎อยละ 75 เกิดทักษะใน
การแขํงขัน A-math และซูโดกุ 

1. ผลการแขํงขัน A-math และซโูด
กุ 

1. ชุดเกมตํอค านวณ A-
math 

2. ตารางซูโดกุ 

 
9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนเกิดทักษะในการแขํงขัน A-math และซูโดกุ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งบประมาณ 3,000 บาท 

โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน  กิจกรรม ส่งเสริมอัจฉริยภาพ A-math และซูโดกุ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิตยา  ทีดี และ นางสาวสุนิสา  ป้อมแย้ม 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 คําลงทะเบียนเข๎ารํวมการแขํงขัน 10 120 1,200  
2 คําของรางวัล 10 150 1,500  
3 คํากระดาษเกียรติบัตร 1 100 100  
4 คําจัดท ารูปเลํมรายงาน 4 50 200  

  รวมเป็นเงิน 3,000  

                                       (สามพันบาทถ้วน)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 
 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  บริหารวิชาการ/คณิตศาสตร์ 
ชื่อโครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ ข๎อที่ 1 ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต  มีทักษะวิชาชีพ  และมีศักยภาพ 
                                 ในการแขํงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 

     ด๎านที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
4) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

ค านวณ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎าง  
                                                                    สงัคมแหํงการเรียนรู๎ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด๎านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง  
                                                                                                     มีคุณธรรม   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม       นางวิยะดา  สงําไพบูลย์ , นางพัชรีญา  สุวรรณคีรี  
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให๎เป็น

มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู๎และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่
จ าเป็นตํอการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อ
วํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู๎ผู๎เรียนต๎องเรียนรู๎จาก
ประสบการณ์จริง  คิดเป็น ท าเป็น แก๎ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 

ด๎วยหลักการและเหตุผลข๎างต๎นโรงเรียนจ าเป็นต๎องจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมให๎เหมาะสมกับสติปัญญา และ
ความสามารถของนักเรียนเพ่ือพัฒนาด๎านทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัย น าไปสูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให๎สูงขึ้นตามเปูาหมายของโรงเรียน และจัดกิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนมีความเป็นเลิศด๎านวิชาการ วิชาชีพ 
และมีสุนทรียภาพ ด๎านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค๎นนวัตกรรมใหมํๆ  ในการเตรียมพร๎อมให๎
ผู๎เรียนเป็นผู๎ที่มีความพร๎อมด๎วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสนับสนุนสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได๎ใช๎ความรู๎ ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอยํางเต็มความสามารถ   
 

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
2.1  เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ  
2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนที่มีความสามารถได๎มีโอกาสแสดงความสามารถและสร๎างชื่อเสียงให๎แกํโรงเรียน
และตนเอง 

2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎ครูและนักเรียนมีการค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎านวิชาการอยูํเสมอ 

3.  เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ ในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน อยูํในระดับดี      คิดเป็น
ร๎อยละ 70 



๘๐ 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในเชิงวิชาการและในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแขํงขัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

3.3 เชิงคุณธรรม 
- นักเรียนเป็นผู๎ที่ใฝุเรียนรู๎ มีความมํุงมั่น มีความพยาม มีความรับผิดชอบ 

 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) วิธีด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล ,พอประมาณ)    

  1) ตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวคิด รูปแบบ และวิธีการ  ตุลาคม  2563    
 
นางวิยะดา  สงําไพบูลย์ , 
นางพัชรีญา  สุวรรณคีรี , 
ครูกลุํมสาระคณิตศาสตร์ 

 

  2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน / ปัญหาในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ 
โครงการฯ 

ตุลาคม  2563  –  
พฤศจิกายน 2563 

  3) ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผํานมา  ตุลาคม  2563  –  
พฤศจิกายน 2563 

  4) ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได๎ในการพัฒนา 
โครงการฯ 

ตุลาคม  2563 –  
พฤศจิกายน 2563 

  5) จัดท าโครงการฯ  น าเสนอตํอผู๎บริหาร 
 

ตุลาคม  2563  –  
พฤศจิกายน 2563 

นางวิยะดา  สงําไพบูลย์ , 
นางพัชรีญา  สุวรรณคีรี 

2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ คุณธรรม)   
  1) ประชุมคณะท างาน  เพ่ือชี้แจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน  

พฤศจิกายน 2563   
  
นางวิยะดา  สงําไพบูลย์ , 
นางพัชรีญา  สุวรรณคีรี , 
ครูกลุํมสาระคณิตศาสตร์ 

  2) ด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
- จัดติว/ฝึกซ๎อมนักเรียนเพ่ือให๎พร๎อมส าหรับการแขํงขัน 
- สมัคร/สํงนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขัน 
- ด าเนินจัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการแขํงขัน 
- น านักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันตามรายการตําง ๆ 

ตุลาคม  2563   
– กันยายน  2564 

3. การติดตาม/ตรวจสอบ  (C : มีภูมิคุ้มกัน)   
 หัวหน๎ากลุํมสาระนิเทศติดตามการด าเนินงานและ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของผู๎เกี่ยวข๎องให๎
เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 
 

ตุลาคม  2563 – 
กันยายน  2564 

นายพรรษา  รื่นรวย 

4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 

  

 1)  สรุปผลการประเมินโครงการฯ   กันยายน 2564 นางวิยะดา  สงําไพบูลย์ , 
นางพัชรีญา  สุวรรณคีรี 

 
 2) จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอ  กันยายน 2564 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 

   - นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ ในกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 70 

 

   - นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในเชิง
วิชาการและในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแขํงขัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
   - นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในเชิงวิชาการ
และในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแขํงขันแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 

ผลการแขํงขัน / รางวัล / 
เกียรติบัตร 
 

70 % 
 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ   4,000บาท  (สี่พันบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. กิจกรรมการแขํงขันทักษะ

วิชาการภายในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน   
    - คําวัสดุ อุปกรณ์ในการ
แขํงขัน  

 
 
 

 

 
 
3,000 

 
 

 
 
 
 

 

  
 
เงินอุดหนุน 
 

 

2. กิจกรรมเปิดโลกวิชาการสูํ
สาธารณชน    
    - คําวัสดุ อุปกรณ์และ 
คําใช๎จํายอื่นๆ ในการท า
กิจกรรม 

 
 
 
 

 

 
 

1,000 
 

   
 
เงินอุดหนุน 
 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  4,000     
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

8.1  ครูและนักเรียนมีการค๎นคว๎าหาความรู๎
ด๎านวิชาการ 
8.2  นักเรียนได๎เข๎าโครงการแขํงขันตํางๆ    
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายใน
สถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา 
8.3  เหรียญรางวัลการแขํงขันประเภทตํางๆ 

   -  สังเกต 
   -  สอบถาม 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบตอบรับเข๎ารํวม

แขํงขัน 
- ภาพถําย 
- เกียรติบัตร 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการได๎เข๎าโครงการแขํงขันตําง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายใน

สถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา 
9.2  นักเรียนที่มีความสามารถได๎มีโอกาสแสดงความสามารถและสร๎างชื่อเสียงให๎แกํโรงเรียน 
9.3  ครูและนักเรียนมีการค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎านวิชาการอยูํเสมอ 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
กลุ่มงานฯ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ : กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ งบประมาณ 4,000 บาท 
โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน กิจกรรม  สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นางวิยะดา  สงําไพบูลย์ , นางพัชรีญา  สุวรรณคีรี  

 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมการแขํงขันทักษะ
วิชาการภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

1 3,000 3,000  

2. อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 
สูํสาธารณชน / น านักเรียนแขํงขัน 

1 1,000 1,000  

  รวมเป็นเงิน 4,000  

( สี่พันบาทถ้วน )  
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กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  บริหารวิชาการ/คณิตศาสตร์ 
ชื่อโครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเตรียมความพร๎อมส าหรับการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.3 และ ม.6  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ ข๎อที่ 1 ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต  มีทักษะวิชาชีพ  และมีศักยภาพในการแขํงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 

     ด๎านที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
5) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

ค านวณ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎าง 

     สังคมแหํงการเรียนรู๎ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด๎านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง  

     มีคุณธรรม   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางภิรัญญา  ขาวพราย, นางสาวศรีโสภาพรรณ  อุกอาจ,  

      นางสาวภัสราภรณ์  บัวเขียว  และนางสาวใก๎ลรุํง  ค าภิลานน 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน  25634 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง   โครงการใหมํ 
 
1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนที่เปิดโอกาสให๎นักเรียน
ทุกคนได๎เรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร์อยํางตํอเนื่องและเหมาะสมได๎ตลอดชีวิตและตามศักยภาพ  ให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎เรียนที่มี
ความรู๎ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอที่จะสามารถน าความรู๎  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่
จ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดียิ่งขึ้น ซึ่งต๎องสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญส าหรับการศึกษาตํอไปในระดับชั้นที่สูง ขึ้นไป 

กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนในการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ให๎สูงยิ่งขึ้น และปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนา คือ นักเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบที่
เกี่ยวข๎อง 2 สํวน ได๎แกํคุณภาพของตัวนักเรียน และคุณภาพการเรียนรู๎และการประเมินผลการเรียนของนักเรียน  
ด๎วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกลําวกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์จึงจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนให๎สูงขึ้นอยํางน๎อยร๎อยละ 3  

2.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนให๎สูงขึ้นอยํางน๎อยร๎อยละ 5 

3. เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนาตนเองด๎านการจัดการเรียน การสอนสูํ
เปูาหมายในการสอนและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความสามารถตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร๎อยละ 80 ได๎เข๎ารํวมอบรมติวเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

2.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร๎อยละ 80 ได๎เข๎ารํวมอบรมติวเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

3.  ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ร๎อยละ 100 มีจัดกิจกรรมที่สอดแทรกเนื้อหาในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับชั้น 
3.2 เชิงคุณภาพ 

1.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) สูงขึ้นร๎อยละ 5 

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) สูงขึ้นร๎อยละ 3 

                 3. ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ร๎อยละ 100 มีกิจกรรมที่สอดแทรกเนื้อหาเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับชั้น เพ่ือให๎ผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น  

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
  1) ตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวคิด รูปแบบ และ
วิธีการ 
  2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน / ปัญหาในสํวนที่เกี่ยวข๎อง
กับ โครงการฯ 
  3) ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผํานมา 
  4) ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได๎ในการ
พัฒนา โครงการฯ 
  5) จัดท าโครงการฯ  น าเสนอตํอผู๎บริหาร 

 
ตุลาคม  2563  –  
พฤศจิกายน  2563 
 
 
 
 
 

 
นางภิรัญญา  ขาว
พราย 
และคณะ 

 
 
 

 

2.การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ คุณธรรม) 
 1) จัดท าเอกสาร/ประสานงานหนํวยงานตํางๆ 
 2) ด าเนินกิจกรรมติวโอเนต (O - NET) 

 
มกราคม  2564  –  
กุมภาพันธ์  2564 

 
นางภิรัญญา  ขาว
พราย 
และคณะ 

3.การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน) 
     หัวหน๎ากลุํมสาระนิเทศติดตามการด าเนินงาน
และอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู๎เกี่ยวข๎องให๎เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ  

 
กุมภาพันธ์  2564  –  
มีนาคม  2564 
 

 
นางภิรัญญา  ขาว
พราย 
และคณะ 

4. การประเมิน/รายงานผล(A : หลักเหตุผล
พอประมาณ) 
  1) ประเมินโครงการ 
  2) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

มีนาคม 2564 
 

นางภิรัญญา  ขาว
พราย 
และคณะ 
 



๘๕ 
 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได๎เข๎ารํวม
อบรมติวเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได๎เข๎ารํวมอบรมติวเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ร๎อยละ 80 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได๎เข๎ารํวม
อบรมติวเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได๎เข๎ารํวมอบรมติวเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ร๎อยละ 80 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนให๎สูงขึ้น  

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ของโรงเรียนให๎สูงขึ้นอยํางน๎อยร๎อยละ 3 และ   
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนให๎สูงขึ้นอยํางน๎อยร๎อยละ 5   

ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์    มีจัด
กิจกรรมที่สอดแทรกเนื้อหาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) ในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับชั้น 

ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ร๎อยละ 100 มีจัด
กิจกรรมที่สอดแทรกเนื้อหาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน
รายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับชั้น 

 
 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีสูงขึ้น
อยํางน๎อยร๎อยละ 3 และ  น๎อยร๎อยละ 5  
ตามล าดับ 

อยูํในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ......24,000.............บาท (…สองหมื่นสี่พันบาทถ๎วน...) จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. คําอาหารวําง ม.3 1,4000    เงินอุดหนุน  
2. คําอาหารวําง ม.6 10,000    เงินอุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 24,000   
 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนให๎สูงขึ้น

-ประเมินโดยแบบประเมินการ
เข๎ารับการติว 
-ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ส าหรับ

-แบบประเมินการจัดติวเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ส าหรับนักเรียนชั้น
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
อยํางน๎อยร๎อยละ 3 และ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนให๎สูงขึ้น
อยํางน๎อยร๎อยละ 5   
-ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ ร๎อยละ 100 มีจัดกิจกรรม
ที่สอดแทรกเนื้อหาในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน
รายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับชั้น 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 
-สอบถามจากแบบสอบถามการ
จัดการเรียนการสอน     

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
-แบบทดสอบ 
-แบบสอบถาม   

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนให๎สูงขึ้น  
 9.2 ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ มีจัดกิจกรรมที่สอดแทรกเนื้อหาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับชั้น 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้........คณิตศาสตร์....... งบประมาณ............24,000...........บาท 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.3 และ ม.6  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภิรัญญา  ขาวพราย 
                                 นางสาวศรีโสภาพรรณ อุกอาจ 

                              นางสาวภัสราภรณ์ บัวเขียว 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 คําอาหารวําง ม.3 (เช๎า-บําย) 350 40 14,000  

2 คําอาหารวําง ม.6 (เช๎า-บําย) 250 40 10,000  

รวมเป็นเงิน 24,000  

                            ( สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน )  
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กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารวิชาการ/คณิตศาสตร์ 
ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
ชื่อกิจกรรม สํงเสริมอัจฉริยภาพและการสร๎างสรรค์ผลงาน โดยใช๎โปรแกรม The Geometer’s  

Sketchpad 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
สนองเป้าประสงค์ที ่2 ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแขํงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                                            1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคม 

   แหํงการเรียนรู๎ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด๎านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง  
                                                                                         มีคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางภิรัญญา ขาวพราย , นางสาวศรีโสภาพรรณ อุกอาจ ,  

นางสาวเบญจรัตน์   ขวัญคง และนางสาวภัสราภรณ์ บัวเขียว 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง   โครงการใหมํ 
 
1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาความคิดมนุษย์ ชํวยให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิดวิเคราะห์ มีความคิด
สร๎างสรรค์ คิดอยํางเป็นระบบ  มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ตํางๆได๎อยํางถี่ถ๎วน รอบคอบ และ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ตํอการด าเนินชีวิต ชํวยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให๎ดีขึ้น และสามารถอยูํรํวมกันกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข  
 โปรแกรม GSP มีจุดเดํนคือเป็นสื่อที่ชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาทักษะของการนึกภาพ (Visualization)  ซึ่ง
จะเปลี่ยนวิชาคณิตศาสตร์จากนามธรรมให๎กลายเป็นรูปธรรม ท าให๎ผู๎เรียนสามารถเข๎าใจวิชาคณิตศาสตร์ได๎มากขึ้น 
ซึ่ง โปรแกรม GSP เป็นสื่อเทคโนโลยีที่ชํวยให๎ผู๎เรียน มีโอกาสเรียนคณิตศาสตร์โดยการสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง 
(Constructivist Approach) และเป็นการเรียนโดยเน๎นผู๎ เรียนเป็นส าคัญ (Learner-Centered 
Learning) นอกจากนี้ การใช๎โปรแกรม GSP ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ยังสามารถน าไปใช๎ในวิชาคณิตศาสตร์
ได๎อยํางหลายหลาย และสามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตร์เข๎ากับศาสตร์อ่ืนๆได๎ ซึ่งเป็นการบูรณาการสาระที่เกี่ยวข๎องกับ
ความรู๎คณิตศาสตร์ และทักษะด๎านเทคโนโลยีเข๎าด๎วยกันท าให๎ผู๎เรียนมีโอกาสพัฒนาพหุปัญญาอันได๎แกํ ปัญญาทาง
ภาษา ด๎านตรรกศาสตร์ ด๎านมิติสัมพันธ์ และด๎านศิลปะ เป็นต๎น  
    
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

2.1 เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณ มีความสามารถในการในการคิดวิเคราะห์ทางด๎านคณิตศาสตร์ 
2.2 เพ่ือให๎นักเรียนสามารถสร๎างสรรค์ผลงาน โดยใช๎โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ได ๎
2.3 เพ่ือให๎นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดในการแขํงขัน The Geometer’s Sketchpad 
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
 3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนตะพานหินที่มีความสนใจจ านวน 200 คน 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1. นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณ และมีความสามารถในการในการคิดวิเคราะห์ 

ทางด๎านคณิตศาสตร์ 
   3.2.2. นักเรียนมีความสามารถสร๎างสรรค์ผลงาน โดยใช๎โปรแกรม The Geometer’s  

Sketchpad 
   3.2.3. นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดในการแขํงขัน The Geometer’s Sketchpad 

3.3 เชิงคุณธรรม 
  3.3.1 นักเรียนมีความอุตสาหะในการฝึกฝน 
 

4. ขั้นตอนการด าเนนิงาน (PDCA) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
    1) ประชุมวางแผนโครงการ 
    2) เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
    3) ก าหนดหน๎าที่รับผิดชอบ 

1 ตุลาคม 2563 
 

 
 

นางภิรัญญา ขาวพราย  
นางสาวศรีโสภาพรรณ อุกอาจ  
นางสาวเบญจรัตน์   ขวัญคง  
นางสาวภัสราภรณ์ บัวเขียว 

2.การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ คุณธรรม) 
    1) เข๎ารํวมการแขํงขัน The Geometer’s 
Sketchpad ภายในและภายนอกโรงเรียนตามความ
สนใจของนักเรียนโดยแบํงเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต๎น และระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย 

1 ตุลาคม 2563 
– 

30 กันยายน 
2564 

 
 

นางภิรัญญา ขาวพราย  
นางสาวศรีโสภาพรรณ อุกอาจ  
นางสาวเบญจรัตน์   ขวัญคง  
นางสาวภัสราภรณ์ บัวเขียว 

3.การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน) 
     1) ติดตามสังเกตการณ์เข๎ารํวมกิจกรรมของ
นักเรียน 
 

1 ตุลาคม 2563 
– 

30 กันยายน 
2564 

 

นางภิรัญญา ขาวพราย  
นางสาวศรีโสภาพรรณ อุกอาจ  
นางสาวเบญจรัตน์   ขวัญคง  
นางสาวภัสราภรณ์ บัวเขียว 

4.การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
พอประมาณ) 
      1) ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2563 
– 

30 กันยายน 
2564 

นางภิรัญญา ขาวพราย  
นางสาวศรีโสภาพรรณ อุกอาจ  
นางสาวเบญจรัตน์   ขวัญคง  
นางสาวภัสราภรณ์ บัวเขียว 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1. นักเรียนร๎อยละ 80 มีทักษะในการคิดค านวณ 
และมีความสามารถในการในการคิดวิเคราะห์
ทางด๎านคณิตศาสตร์  
2. นักเรียนร๎อยละ 80 มีความสามารถสร๎างสรรค์
ผลงาน โดยใช๎โปรแกรม The Geometer’s 

1. นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณ และมีความสามารถใน
การในการคิดวิเคราะห์ทางด๎านคณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนมีความสามารถสร๎างสรรค์ผลงาน โดยใช๎
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
3. นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดในการแขํงขัน The 
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ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
Sketchpad 
3. นักเรียนร๎อยละ 80 เกิดทักษะและกระบวนการ
คิดในการแขํงขัน The Geometer’s Sketchpad 

Geometer’s Sketchpad 
 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะในการคิด
ค านวณ มีความสามารถในการในการคิด
วิเคราะห์ทางด๎านคณิตศาสตร์ 
2. เพ่ือให๎นักเรียนสามารถสร๎างสรรค์
ผลงาน โดยใช๎โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad ได ๎
3. เพ่ือให๎นักเรียนเกิดทักษะและ
กระบวนการคิดในการแขํงขัน The 
Geometer’s Sketchpad 

1. นักเรียนร๎อยละ 80 มีทักษะในการคิด
ค านวณ และมีความสามารถในการในการคิด
วิเคราะห์ทางด๎านคณิตศาสตร์  
2. นักเรียนร๎อยละ 80 มีความสามารถ
สร๎างสรรค์ผลงาน โดยใช๎โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad 
3. นักเรียนร๎อยละ 80 เกิดทักษะและ
กระบวนการคิดในการแขํงขัน The 
Geometer’s Sketchpad 
 

80% 
 
 
80% 
 
80% 
 
 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ  3,000 บาท (สามพันบาทถ๎วน) จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. 
คําลงทะเบียนเข๎ารํวมการ
แขํงขัน   

 1,200   อุดหนุน  

2. คําของรางวัล    1,500     
3 คํากระดาษเกียรติบัตร  100     
4 คําจัดท ารูปเลํมรายงาน  200     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  3,000     
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนร๎อยละ 80 มีทักษะในการ
คิดค านวณ และมีความสามารถในการใน
การคิดวิเคราะห์ทางด๎านคณิตศาสตร์  
2. นักเรียนร๎อยละ 80 มีความสามารถ
สร๎างสรรค์ผลงาน โดยใช๎โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad 
3. นักเรียนร๎อยละ 80 เกิดทักษะและ
กระบวนการคิดในการแขํงขัน The 
Geometer’s Sketchpad 

ผลการแขํงขัน  
TheGeometer’s Sketchpad 
 

ผลงานที่เกิดจาก โปรแกรม  
The Geometer’s Sketchpad 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณ และมีความสามารถในการในการคิดวิเคราะห์ทางด๎าน
คณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนมีความสามารถสร๎างสรรค์ผลงาน โดยใช๎โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

  3. นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดในการแขํงขัน The Geometer’s Sketchpad 
 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  งบประมาณ  44,000 บาท 

โครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู๎  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
กิจกรรม สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภิรัญญา ขาวพราย , นางสาวศรีโสภาพรรณ อุกอาจ , นางสาวเบญจรัตน์   ขวัญคง   
         และ  นางสาวภัสราภรณ์ บัวเขียว 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. คําลงทะเบียนเข๎ารํวมการแขํงขัน 10 120 1,200  

2. คําของรางวัล 10 150 1,500  

3. คํากระดาษเกียรติบัตร 1 100 100  

4. คําจัดท ารูปเลํมรายงาน 4 50 200  

รวม 3,000  

                       (สามพันบาทถ้วน)  
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กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ :  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
ชื่อโครงการ  :  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม   :  ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติเพ่ือพัฒนาคุณภาพความสามารถของผู๎เรียนในการอําน  

    การเขียนและการสื่อสารภาษาไทยอยํางมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข๎อที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ :  ข๎อที่ 1 ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพและศักยภาพในการแขํงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.)   :  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน 

  ด๎านที่ 1 ความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและ 
  การคิดค านวณ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ:  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคม 
           แหํงการเรียนรู๎ 

   เป้าหมายที่ 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/ 
  กระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรได๎อยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

สนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  :ด๎านที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มี
คุณธรรม 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม :  นางสาวธันยาลักษณ์  สังขลักษณ์ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม :  1 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ  :    โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 

1. หลักการเหตุผล 
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษา คุณภาพการศึกษาเป็น
เปูาหมายส าคัญของการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือให๎
ผู๎เรียนได๎รับการสํงเสริมให๎มีศักยภาพสูงสูํมาตรฐานสากลและทัดเทียมนานาชาติ สอดคล๎องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2562 ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 มี
ความเป็นเลิศด๎านวิชาการ น าไปสูํการสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน ตัวชี้วัดด๎านผู๎เรียน ข๎อที่ 11 ร๎อยละของ
ผู๎เรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละวิชา
เพ่ิมข้ึน 

 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยตระหนักในการให๎ความส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของผู๎เรียน
จึงได๎สนองนโยบายดังกลําว ด๎วยการจัดกิจกรรมยกผลการทดสอบระดับชาติเพ่ือพัฒนาคุณภาพความสามารถของ
ผู๎เรียนในการอําน การเขียนและการสื่อสารภาษาไทยอยํางมีคุณภาพ ซึ่งเป็นหน๎าที่ส าคัญของกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทยในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนละเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติ (O – 
NET) รายวิชาภาษาไทย 

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยให๎สูงขึ้น 
2.2 เพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) วชิาภาษาไทย 

 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ:   

3.1.1 นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 83 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 
3.1.2 ผลการทดสอบ O – NET วิชาภาษาไทยของเรียนสูงขึ้นร๎อยละ 83 



๙๒ 
 

3.2 เชิงคุณภาพ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) วิชาภาษาไทยสูงขึ้นกวํา
ปีที่ผํานมา 

 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม            
 
 
            ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ผู้ร
ับผิ

ดช
อบ

 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
    -  ประชุมวางแผน 

            

คณ
ะค

รูก
ลุมํ

สา
ระ

กา
รเร

ยีน
รู๎ภ

าษ
าไ

ทย
 

2.  การด าเนินงานตามแผน (D) 
    -  เสนอและอนุมตัิโครงการ 

            

3.  ด าเนินโครงการ (D) : 
     -  ครูวิเคราะหห์าสาระการเรยีนรู๎
ที่นักเรียนได๎คะแนนน๎อย 
     -  จัดสอนเพิ่มเติมเนื้อหา O - 
NET 

            

4.  การตดิตามตรวจสอบ (C)  
    -  สรุปผลการด าเนินการ 

            

5.  การประเมิน/รายงานผล (A) 
    -  ประเมินโครงการ 

            

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิตของโครงกิจกรรม(Output) ผลลัพธ์ของกิจกรรม (Outcome) 
นักเรียนสามารถอําน เขียน สื่อสารภาษาไทยและวรรณคดีไทยได๎ตาม
เกณฑ์ระดับชั้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 83 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O – NET) วิชาภาษาไทย
สูงขึ้นกวําปีที่ผําน ผลการทดสอบ O – NET วิชาภาษาไทยของเรียนสูงขึ้นร๎อยละ 83 

 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลผลิตของกิจกรรม(Output) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

นักเรียนมีทักษะด๎านภาษาไทย
และวรรณคดีไทย และมีทัศนคติท่ี
ดีตํอการเรียนภาษาไทยอยําง
ตํอเนื่อง 

นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน สื่อสาร
ภาษาไทยและวรรณคดีไทยได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้น 

ร๎อยละ 83 

ผลการทดสอบ O – NET วิชาภาษาไทยสูงขึ้น ร๎อยละ 83 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 

เงินงบประมาณ 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าครุภัณฑ ์ ค่าวัสดุ 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ จ านวน 

ราคา 
(ต่อหน่วย) 

จ านวน 
ราคา 

(ต่อหน่วย) 
1 คําอาหารวําง (เช๎า) - - - 600 20 12,000 เงินอุดหนุน 
2 คําอาหารวําง (บําย) - - - 600 20 12,000 เงินอุดหนุน 

รวม 24,000  
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนมีความสามารถในการอําน การ
เขียน สื่อสารภาษาไทยและวรรณคดีไทยได๎
ตามเกณฑ์ระดับชั้น 

ประเมินผลการอํานการอํานคิด
วิเคราะห์เขียน 

ผลสัมฤทธิ์การอํานคิดวิเคราะห์
เขียนของนักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 83 

ผลการทดสอบ O – NET วิชาภาษาไทย
สูงขึ้น 

ประเมินผลคะแนน O – NET วิชา
ภาษาไทย 

ผลการทดสอบ O – NET วิชา
ภาษาไทย 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
9.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) วิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ)  
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ :  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

งบประมาณ  :  24,000 บาท 
โครงการ :  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 

กิจกรรม :  ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติเพ่ือพัฒนาคุณภาพความสามารถของผู๎เรียนในการอําน  
   การเขียนและการสื่อสารภาษาไทยอยํางมีคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวธันยาลักษณ์  สังขลักษณ์ 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 คําอาหารวําง (เช๎า) 600 20 12,000  
2 คําอาหารวําง (บําย) 600 20 12,000  

  รวมเป็นเงิน 24,000  
(สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)  
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กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ :  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
ชื่อโครงการ  :  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม   :  ร าลึกสุนทรภูํเชิดชูวรรณศิลป์ สูํวันภาษาไทยแหํงชาติเพ่ือพัฒนาคุณภาพความสามารถ 

    ของผู๎เรียนในการอําน การเขียนและการสื่อสารภาษาไทยและวรรณคดีไทยอยํางมี
คุณภาพ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข๎อที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ :  ข๎อที่ 1 ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพและศักยภาพในการแขํงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.)   :  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน 

ด๎านที่1 ความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและ 
การคิดค านวณ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคม 
           แหํงการเรียนรู๎ 

   เป้าหมายที่ 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/ 
  กระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรได๎อยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

สนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  : ด๎านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มี
คุณธรรม 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม :  นายวันรบ  อัครศรีชัยโรจน์ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม :  1 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ  :    โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 

1. หลักการเหตุผล 
 สุนทรภูํเป็นกวีที่มีผลงานดีเดํนด๎านค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ จนได๎รับสมญานามวํา รัตนกวีของ
ประเทศไทยและยังได๎รับยกยํองจากองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสหประชาชาติวําเป็นกวีเอกของโลก เมื่อปี 
พ.ศ.2529 จากผลงานประพันธ์จ านวน เชํน นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศเมืองเพชร นิราศภูเขานิทานค า
กลอนพระอภัยมณี ฯลฯ ซึ่งเป็นงานประพันธ์ที่ทรงคุณคําจนได๎รับยกยํองให๎เป็นยอดแหํงวรรณคดีจากวรรณคดีสโมสร
และเป็นต๎นแบบในการแตํงค าประพันธ์ของเยาวชนคนรุํนหลัง 
 การจัดกิจกรรมร าลึกสุนทรภูํเชิดวรรณศิลป์ สูํวันภาษาไทยแหํงชาติเพ่ือพัฒนาคุณภาพความสามารถ
ของผู๎เรียนในการอํานการเขียนและการสื่อสารภาษาไทยและวรรณคดีไทยอยํางมีคุณภาพ เป็นหน๎าที่ส าคัญของกลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ในการจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให๎ท าได๎ คิดเป็น รัก
การเรียนรู๎และตระหนักเห็นความส าคัญของวรรณคดีไทย ระลึกถึงคุณงามความดีของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภูํ) กวี
เอกของไทยและกวีเอกของโลก ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ที่ได๎ก าหนดจุดมุํงหมาย
ของการจัดการศึกษาไว๎วําการจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 
 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยเห็นความดังส าคัญดังกลําวจึงจัดกิจกรรมร าลึกสุนทรภูํเชิดชูวรรณศิลป์    
สูํวันภาษาแหํงชาติเพ่ือพัฒนาคุณภาพความสามารถของผู๎เรียนในการอําน การเขียนและการสื่อสารภาษาไทยและ
วรรณคดีไทยอยํางมีคุณภาพขึ้น ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เนื่องในโอกาสเป็นวันคล๎ายวันเกิดของสุนทรภูํ และ
วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแหํงชาติ เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนทุกระดับชั้นได๎แสดงความสามารถ
และทักษะด๎านภาษาและวรรณคดีไทยตลอดจนตระหนักรู๎ในคุณคําและรํวมกันอนุรักษ์ภาษาและวรรณคดีไทยอันเป็น
มรดกทางภูมิปัญญาของชาติให๎คงอยูํตํอไป 
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2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
2.1 เพ่ือเชิดชูเกียรติสุนทรภูํกวีเอกของโลก 
2.2 เพ่ือให๎นักเรียนตระหนักในคุณคําของงานประพันธ์และกวีไทย 
2.3 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดทักษะด๎านภาษาและวรรณคดีไทย 
2.4 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนแสดงความสามารถด๎านภาษาและวรรณคดีไทย 
2.5 เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาของชาติ 
2.6 เพ่ือให๎นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนภาษาและวรรณคดีไทย 

 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ:   

3.1.1 นักเรียนสามารถอําน เขียน สื่อสารภาษาไทยและวรรณคดีไทยได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้นไมํน๎อยกวํา  
ร๎อยละ 75 

3.1.2 นักเรียนรํวมกิจกรรมร าลึกสุนทรภูํเชิดชูวรรณศิลป์เพื่อพัฒนาคุณภาพความสามารถของผู๎เรียนใน
การอํานการเขียนและการสื่อสารภาษาไทยและวรรณคดีไทยอยํางมีคุณภาพไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75 

3.2 เชิงคุณภาพ  :  นักเรียนสามารถแสดงออกความสามารถและทักษะด๎านภาษาไทยและวรรณคดีไทย 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  
กิจกรรม            
                  ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ผู้ร
ับผิ

ดช
อบ

 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
    -  ประชุมวางแผน 

            

คณ
ะค

รูก
ลุมํ

สา
ระ

กา
รเร

ยีน
รู๎ภ

าษ
าไ

ทย
 

2.  การด าเนินงานตามแผน (D) 
    -  เสนอและอนุมตัิโครงการ 

            

3.  ด าเนินโครงการ (D) : 
     -  ประกวดปูายนิเทศ 
     -  แขํงขันคัดลายมือ 
     -  ประกวดแตํงค าประพันธ์ 
     -  แขํงขันตอบปัญหาวันสุนทรภู ํ
     -  แขํงขันตอบปัญหาวัน
ภาษาไทยแหํงชาต ิ
     -  ประกวดวาดภาพ 
     -  แขํงขันอํานท าเสนาะ 
     -  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินกิจกรรม 
     -  กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 

            

4.  การตดิตามตรวจสอบ (C)  
    -  สรุปผลการด าเนินการ 

            

5.  การประเมิน/รายงานผล (A) 
    -  ประเมินโครงการ 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิตของโครงกิจกรรม(Output) ผลลัพธ์ของกิจกรรม (Outcome) 

นักเรียนสามารถอําน เขียน สื่อสารภาษาไทยและวรรณคดีไทยได๎ตาม
เกณฑ์ระดับชั้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 83 

นักเรียนมีทักษะด๎านภาษาและวรรณคดีไทยและมี
ทัศคติที่ดีตํอการเรียนภาษาไทยอยํางตํอเนื่อง 

นักเรียนรํวมกิจกรรมร าลึกสุนทรภูํเชิดชูวรรณศิลป์เพื่อพัฒนา
ความสามารถของผู๎เรียนในการอําน การเขียนและการสื่อสารภาษาไทย
และวรรณคดีไทยอยํางอยํางมีคุณภาพไมํน๎อยกวําร๎อยละ 83 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลผลิตของกิจกรรม(Output) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
นักเรียนมีทักษะด๎านภาษาไทย
และวรรณคดีไทย และมีทัศนคติท่ี
ดีตํอการเรียนภาษาไทยอยําง
ตํอเนื่อง 

นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน สื่อสาร
ภาษาไทยและวรรณคดีไทยได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้น 

ร๎อยละ 83 

ความพึงพอใจตํอกิจกรรมร าลึกสุนทรภูํเชิดชูวรรณศิลป์เพื่อ
พัฒนาความสามารถของผู๎เรียนในการอําน การเขียนและการ
สื่อสารภาษาไทยและวรรณคดีไทยอยํางอยํางมีคุณภาพ 

ร๎อยละ 83 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 

เงินงบประมาณ 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าครุภัณฑ ์ ค่าวัสดุ 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ จ านวน 

ราคา 
(ต่อหน่วย) 

จ านวน 
ราคา 

(ต่อหน่วย) 
1 ประกวดปูายนิเทศ - - - 2,700 - 2,700 เงินอุดหนุน 
2 แขํงขันคัดลายมือ - - - 2,700 - 2,700 เงินอุดหนุน 

3 
ประกวดแตํงค า
ประพันธ์ 

- - - 2,700 - 2,700 เงินอุดหนุน 

4 
แขํงขันตอบปัญหาวัน
สุนทรภูํ 

- - - 2,700 - 2,700 เงินอุดหนุน 

5 
แขํงขันตอบปัญหาวัน
ภาษาไทยแหํงชาติ 

- - - 2,700 - 2,700 เงินอุดหนุน 

6 ประกวดวาดภาพ - - - 2,700 - 2,700 เงินอุดหนุน 

7 แขํงขันอํานท าเสนาะ - - - 2,700 - 2,700 เงินอุดหนุน 

8 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การด าเนินกิจกรรม 

- - - 13,000 - 13,000 เงินอุดหนุน 

9 
กิจกรรมงานสัปดาห์
วิชาการ 

- - - 3,100 - 3,100 เงินอุดหนุน 

รวม 35,000  
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน สื่อสาร
ภาษาไทยและวรรณคดีไทยได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้น 

ประเมินผลการอํานคิด
วิเคราะห์ 

ผลสัมฤทธิ์การอํานคิด
วิเคราะห์เขียนของนักเรียน
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 83 

ความพึงพอใจตํอกิจกรรมร าลึกสุนทรภูํเชิดชูวรรณศิลป์
เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู๎เรียนในการอําน การเขียน
และการสื่อสารภาษาไทยและวรรณคดีไทยอยํางอยํางมี
คุณภาพ 

ประเมินความพึงพอใจ แบประเมินความพึงพอใจ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 เชิดชูเกียรติสุนทรภูํกวีเอกของโลก 
9.2 นักเรียนตระหนักในคุณคําของงานประพันธ์และกวีไทย 
9.3 นักเรียนเกิดทักษะด๎านภาษาและวรรณคดีไทย 
9.4 นักเรียนได๎แสดงความสามารถด๎านภาษาและวรรณคดีไทย 
9.5 นักเรียนได๎รํวมสืบสานและอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาของชาติ 
9.6 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนภาษาและวรรณคดีไทย 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ)  
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ :  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  
งบประมาณ   :  35,000 บาท  
โครงการ  :  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
กิจกรรม  :  ร าลึกสุนทรภูํเชิดชูวรรณศิลป์ สูํวันภาษาไทยแหํงชาติเพ่ือพัฒนาคุณภาพความสามารถของผู๎เรียน 
        ในการอําน การเขียนและการสื่อสารภาษาไทยและวรรณคดีไทยอยํางมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นายวันรบ  อัครศรีชัยโรจน์ 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ประกวดปูายนิเทศ - - 2,700  

2 แขํงขันคัดลายมือ - - 2,700  

3 ประกวดแตํงค าประพันธ์ - - 2,700  

4 แขํงขันตอบปัญหาวันสุนทรภูํ - - 2,700  

5 แขํงขันตอบปัญหาวันภาษาไทยแหํงชาติ - - 2,700  

6 ประกวดวาดภาพ - - 2,700  

7 แขํงขันอํานท าเสนาะ - - 2,700  

8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม - - 13,000  

9 กิจกรรมงานสัปดาห์วิชาการ - - 3,100  
รวมเป็นเงิน 35,000  
(สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  
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กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ :  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
ชื่อโครงการ  :  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม   :  นิทรรศการเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะภาษาและวรรณคดีไทย สูํการเป็น 

    บุคคลที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณและแก๎ปัญหาได๎ของ 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข๎อที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ :  ข๎อที่ 1 ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพและศักยภาพในการแขํงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.)   :  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน 

ด๎านที่1 ความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและ 
การคิดค านวณ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคม 
           แหํงการเรียนรู๎ 

   เป้าหมายที่ 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/ 
  กระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรได๎อยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

สนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  : ด๎านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มี
คุณธรรม 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม :  นายกัมปนาท  ค าอํอน 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม :  1 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ  :    โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 
1. หลักการเหตุผล 
 ความเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วของสังคมโลกในปัจจุบันมีอิทธิพลเป็นอยํางมากตํอการด าเนินชีวิตของ
คนในสังคมรวมถึงนักเรียน เพราะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเหลํานั้นล๎วนให๎ประสบการณ์ชีวิตทั้งทางตรงและทางอ๎อม มีสํวน
ส าคัญในการหลํอหลอมคุณลักษณะตําง ๆ ของนักเรียน  
 การจัดกิจกรรมที่สํงเสริมการเรียนรู๎ การค๎นคว๎า การเสาะแสวงหาความรู๎ การลงมือปฏิบัติจริง เป็น
ชํองทางหนึ่งที่จะชํวยให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ชีวิตทางอ๎อม ทั้งยังให๎นักเรียนได๎พบเจอกับปัญหาและหาวิธีการ
แก๎ไขปัญหานั้น ๆ ด๎วยวิธีการที่หลากหลายผํานกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ของนักเรียนเอง อันจะเป็น
ทักษะที่ติดตัวนักเรียนไปสูํการใช๎ชีวิตจริงในสังคม  
 ส าหรับการสอนภาษาไทยนั้น ไมํวําสังคมโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอยํางไรก็ตาม กระบวนการใน
การจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาภาษาไทยก็ยังคงมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นในด๎านของการสื่อสาร การฟัง พูด 
อําน เขียน ให๎มีประสิทธิภาพ โดยทั้งหมดจะต๎องให๎ผู๎เรียนสามารถเข๎าใจหลักภาษาและวรรณคดีไทยอยํางเห็นคุณคํา          
ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยครูผู๎สอนจ าเป็นที่จะต๎องหาเทคนิควิธีเพ่ือจะให๎นักเรียนได๎เกิดความรู๎ความ
เข๎าใจในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น ซึ่งผู๎เขียนจะได๎น าเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทยในสาระการเรียนรู๎
ตํางๆ โดยใช๎บันได ๕ ขั้น ของการพัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ ๒๑  
 นิทรรศการเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะภาษาและวรรณคดีไทย สูํการเป็นบุคคลที่มี
ความสามารถในการสร๎างนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนน าความรู๎ที่ได๎เรียน
ในรายวิชาภาษาไทย มาประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหา ทั้งยังสอดคล๎องการสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ได๎ครอบคลุมทั้ง 3 ทักษะ คือ ทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม ได๎แกํ คิดสร๎างสรรค์ ใสํใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ 
แก๎ปัญหา สื่อสารดี เต็มใจรํวมมือ ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ได๎แกํ อัพเดตข๎อมูลขําวสาร รู๎เทําทันสื่อ รอบรู๎
เทคโนโลยี ฉลาดสื่อสาร และทักษะชีวิต ได๎แกํ มีความยืดหยุํน รู๎จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหมํ ใสํใจดูแลตัวเอง รู๎จักเข๎า
สังคม เรียนรู๎วัฒนธรรม มีความเป็นผู๎น า รับผิดชอบหน๎าที่ พัฒนาอาชีพ หมั่นหาความรู๎รอบด๎าน 
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 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยเห็นความดังส าคัญของมีทักษะให๎รอบด๎านของนักเรียน จึงจัดกิจกรรม
นิทรรศการนิทรรศการเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะภาษาและวรรณคดีไทย สูํการเป็นบุคคลที่มี
ความสามารถในการสร๎างนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือพัฒนาคุณภาพความสามารถของผู๎เรียนให๎
สอดคล๎องกับพัฒนาการทางความรู๎ในปัจจุบัน สํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะการอําน การเขียนและการสื่อสารภาษาไทย
อยํางมีคุณภาพ ให๎นักเรียนได๎แสดงความสามารถและทักษะด๎านภาษาและวรรณคดีไทยตลอดจนตระหนักรู๎ในคุณคํา
และรํวมกันอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาของชาติให๎คงอยูํตํอไป 
 

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
2.1 เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะด๎านภาษาและวรรณคดีไทย 
2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
2.3 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนแสดงความสามารถด๎านภาษาและวรรณคดีไทย 
2.4 เพ่ือให๎นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนภาษาและวรรณคดีไทย 

 

3 เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ:   

3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร๎อยละ 81 นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และ
คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎ในระดับดี 

3.2 เชิงคุณภาพ  :  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถแสดงออกความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และ 
 คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหาจาก 
 การจัดนิทรรศการภายในกลุํมตนเองได๎ 
 

4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  
กิจกรรม            
                  ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ผู้ร
ับผิ

ดช
อบ

 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
    -  ประชุมวางแผน 

            

นา
ยก

ัมป
นา

ท 
 ค

 าอ
ํอน

 
2.  การด าเนินงานตามแผน (D) 
    -  เสนอและอนุมตัิโครงการ 

            

3.  ด าเนินโครงการ (D) : 
     - นิทรรศการเพื่อสํงเสริมการ
เรียนรู๎และพัฒนาทักษะภาษาและ
วรรณคดีไทย 

            

4.  การตดิตามตรวจสอบ (C)  
    -  สรุปผลการด าเนินการ 

            

5.  การประเมิน/รายงานผล (A) 
    -  ประเมินโครงการ 
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5 ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิตของโครงกิจกรรม (Output) ผลลัพธ์ของกิจกรรม (Outcome) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร๎อยละ 81 
สามารถแสดงออกความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ และคิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหาผําน
นิทรรศการเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนา
ทักษะภาษาและวรรณคดีไทยภายในกลุํมตนเอง
ได๎ 

นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนภาษาและ
วรรณคดีไทยและส านึกรักการใฝุรู๎ใฝุเรียนจากการ
จัดนิทรรศการเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนา
ทักษะภาษาและวรรณคดีไทย 

 

6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลผลิตของกิจกรรม (Output) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร๎อยละ 
81 สามารถแสดงออกความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ และคิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก๎ปัญหาผํานนิทรรศการเพ่ือ
สํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะ
ภาษาและวรรณคดีไทยภายในกลุํม
ตนเองได๎ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร๎อยละ 
81 สามารถแสดงออกความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ และคิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก๎ปัญหาผํานนิทรรศการเพ่ือ
สํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะ
ภาษาและวรรณคดีไทยได๎ 

ร๎อยละ 81 

 
7 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

- ไมํใช๎งบประมาณ 
8 การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร๎อยละ 
81 สามารถแสดงออกความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ และคิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก๎ปัญหาผําน
นิทรรศการเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎และ
พัฒนาทักษะภาษาและวรรณคดีไทย
ได๎ระดับดี 

ประเมินความพึงพอใจการจัด
นิทรรศการเพ่ือสํงเสริมการ
เรียนรู๎และพัฒนาทักษะภาษา
และวรรณคดีไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

แบบประเมินความพึงพอใจการจัด
นิทรรศการเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎
และพัฒนาทักษะภาษาและ
วรรณคดีไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

 
9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนได๎รับสํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะด๎านภาษาและวรรณคดีไทย 
9.2 นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
9.3 นักเรียนได๎แสดงความสามารถด๎านภาษาและวรรณคดีไทย 
9.4 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนภาษาและวรรณคดีไทย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  กิจกรรม   พัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ(วิเคราะห์ข่าว) 
 สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 สนองเป้าประสงค์  ข้อที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแข่งขัน 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
     ด้านที่  1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
                                               แห่งการเรียนรู้ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
 ด้านที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 ด้านที่ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม   
 ด้านที่ 3. มีงานท า มีอาชีพ 
 ด้านที่ 4. เป็นพลเมืองดี 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางประเสริฐ  วงค า 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  1 ตุลาคม 2563  -  30 กันยายน  2564   
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง       ใหม่       
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 

เนื่องด๎วยการจัดการศึกษาของโรงเรียนตะพานหินที่ผํานมา เน๎นในเรื่องการทํองจ า ครูผู๎สอนไมํคํอยได๎จัดการ
เรียนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ การฝึกการคิด นับเป็นสิ่งส าคัญที่นักเรียนควรได๎รับการฝึกฝน ให๎คิดเป็นท าเป็นรู๎จักการ
แก๎ปัญหา  จึงจัดท าโครงการนี้เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รู๎จักการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ แยกข๎อเท็จจริงจากขําวสารตํางๆที่
ได๎รับ ท าให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ในเรื่องการสรุปสาระส าคัญของขําวสาร ตลอดจนเนื้อหาสาระสังคมศึกษาที่ได๎เรียนมา อัน
จะเป็นประโยชน์ตํอผู๎เรียนในการน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎                          
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

2.1 เพ่ือให๎นักเรียนได๎อําน คิดวิเคราะห์และเขียนขําวสารจากสื่อตํางๆและตอบปัญหาสังคม 
 2.2 เพ่ือให๎นักเรียนได๎รู๎จักการแยกข๎อเท็จจริงของขําวสาร 
 2.3 เพ่ือให๎นักเรียนได๎ฝึกการสรุปสาระส าคัญและข๎อคิดที่ได๎จากขําวสาร 
 2.4 เพ่ือให๎นักเรียนได๎น าขําวสารประโยชน์ที่ได๎รับน าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/5,2/1-2/10 จ านวนประมาณ 600 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
3.2.1 นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจขําวสารและเนื้อหาสาระวิชาสังคมศึกษาฯ  จากการอําน คิด

วิเคราะห์ K 
3.2.2 นักเรียนสามารถอําน คิดวิเคราะห์ แยกข๎อเท็จจริง สรุปสาระส าคัญ และประโยชน์ของ

ขําวสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ P 
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3.2.3 นักเรียนสามารถอําน คิดวิเคราะห์ ขําวและตอบปัญหาสังคมศึกษา ได๎อยํางมีประสิทธิภาพP 
3.2.4 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ และการอําน คิดวิเคราะห์ขําวสาร A  

 3.3  เป้าหมายเชิงคุณธรรม  
  3.3.1 นักเรียนมีความใฝุรู๎ใฝุเรียน และกระตือรือร๎นในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.การเตรียม/วางแผน (Plan) (เหตุผล  พอประมาณ)   
ประชุมวางแผนเสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2563 นางประเสริฐ  วงค า 
2.การด าเนินงานตามแผน (Do) (ความรู้  คุณธรรม)   
1. จัดเตรียมเอกสารเพ่ือจัดด าเนินการ  
2. ด าเนินการให๎นักเรียนจัดท าการอํานคิดวิเคราะห์และ
เขียนขําวสารและตอบปัญหาสังคมศึกษา 
3.จัดท าเกียรติบัตรและมอบของรางวัล 
4. สรุปและประเมินผล 

ตุลาคม 2563- 
กันยายน 2564 

 

นางประเสริฐ  วงค า 
 

3.การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) (ภูมิคุ้มกัน  
พอเพียง) 

  

นักเรียนจัดท าการอํานคิดวิเคราะห์และเขียนขําวสารและ
ตอบปัญหาสังคมศึกษา 
1)ตรวจบันทึกการอํานคิดวิเคราะห์ และเขียนขําวของ
นักเรียนทุกระดับชั้น 
2)มอบรางวัลแกํนักเรียนที่เขียนวิเคราะห์ขําวได๎ดี 

สิงหาคม2564-
กันยายน 2564 

 

นางประเสริฐ  วงค า 
 

4.การประเมิน/รายงานผล (Act) (เหตุผล  
พอประมาณ) 

  

การอํานคิดวิเคราะห์เขียนขําวสารและตอบปัญหาสังคม
ศึกษา 

กันยายน 2564 นางประเสริฐ  วงค า 
 

 
5.ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต Output ของกิจกรรม ผลลัพธ์ Outcome ของกิจกรรม 
-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/5,2/1-
2/10 รํวมท ากิจกรรม  อําน คิดวิเคราะห์และเขียน
ขําวสารจากสื่อตํางๆ 

1. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจขําวสารและเนื้อหาสาระ
วิชาสังคมศึกษาฯ  จากการอําน คิดวิเคราะห์ 
2. นักเรียนสามารถอําน คิดวิเคราะห์ แยกข๎อเท็จจริง 
สรุปสาระส าคัญ และประโยชน์ของขําวสารได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนสามารถอําน คิดวิเคราะห์ ขําวและตอบปัญหา
สังคมศึกษา ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ และการอําน  คิด
วิเคราะห์ขําวสาร 
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ Outcome ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ
ขําวสารและเนื้อหาสาระวิชาสังคม
ศึกษาฯ  จากการอําน คิดวิเคราะห์ 
2. นักเรียนสามารถอําน คิด
วิเคราะห์ แยกข๎อเท็จจริง สรุป
สาระส าคัญ และประโยชน์ของ
ขําวสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนสามารถอําน คิด
วิเคราะห์ ขําวและตอบปัญหา
สังคมศึกษา ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการ
เรียนรู๎ และการอําน  คิดวิเคราะห์
ขําวสาร 

1. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ
ขําวสารและเนื้อหาสาระวิชาสังคม
ศึกษาฯ  จากการอําน คิดวิเคราะห์ 

ร๎อยละ 81 

2. นักเรียนสามารถอําน คิด
วิเคราะห์ แยกข๎อเท็จจริง สรุป
สาระส าคัญ และประโยชน์ของ
ขําวสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ร๎อยละ 81 

3. นักเรียนสามารถอําน คิด
วิเคราะห์ ขําวและตอบปัญหา
สังคมศึกษา ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ร๎อยละ 81 

4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการ
เรียนรู๎ และการอําน  คิดวิเคราะห์
ขําวสาร 

ร๎อยละ 81 

 
7.   รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ  .......-.......บาท(....................................)  จ าแนกรายการใช๎จําย ดังนี้ 
8.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจขําวสารและเนื้อหา
สาระวิชาสังคมศึกษาฯ  จากการอําน คิดวิเคราะห์
ร๎อยละ 81 

ประเมินความรู๎ความเข๎าใจ  ขําวสาร
เนื้อหาสาระวิชาสังคมศึกษาจากการ
อําน  คิดวิเคราะห์ 

แบบประเมิน 

2. นักเรียนสามารถอําน คิดวิเคราะห์ แยกข๎อเท็จจริง 
สรุปสาระส าคัญ และประโยชน์ของขําวสารได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  ร๎อยละ 81 

  

3. นักเรียนสามารถอําน คิดวิเคราะห์ ขําวและตอบ
ปัญหาสังคมศึกษา ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ร๎อยละ 
81 
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ และการอําน  
คิดวิเคราะห์ขําวสาร  ร๎อยละ 81 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนอําน คิดวิเคราะห์และเขียนขําวสารจากสื่อตํางๆและตอบปัญหาสังคมศึกษาได๎มากข้ึน 
 9.2 นักเรียนรู๎จักการแยกข๎อเท็จจริงของขําวสาร 
 9.3 นักเรียนฝึกการสรุปสาระส าคัญและข๎อคิดที่ได๎จากขําวสารมากขึ้น 
 9.4 เพ่ือให๎นักเรียนได๎น าขําวสารประโยชน์ที่ได๎รับน าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 



๑๐๔ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
สนองเป้าประสงค์  ข้อที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพ 

ในการแข่งขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.)  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

        1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 

           แห่งการเรียนรู้ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสุขศรี  เจ็กมา  และนางสาวอรนุช  พวงทอง 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให๎มีการวัดและประเมินผลการ 

เรียนรู๎ของผู๎เรียนไว๎ ๓ ระดับ คือ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ ทั้งนี้เพ่ือตรวจสอบความก๎าวหน๎า
ด๎านการเรียนรู๎และความรู๎ที่ผู๎เรียนมีในปีสุดท๎ายของแตํละชํวงชั้น คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปรากฏวําผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน โรงเรียนตะพานหิน ในการทดสอบระดับชาติ   O-NET ( โอเน็ต )   ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  ยังไมํเป็นที่นําพอใจ   กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จึงจ าเป็นต๎อง
เรํงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   เพื่อให๎คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และผลการทดสอบระดับชาติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให๎สูงขึ้น 

 
3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 

3.1  เชิงปริมาณ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน  293 คน  

3.2  เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนได๎รับการพัฒนาการเรียนการสอน  การสํงเสริม สนับสนุน ท าให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการรายวิชา 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สูงขึ้น  การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนมีความรู๎
ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยอยูํในระดับดีขึ้น   

3.3  เชิงคุณธรรม 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวินัย มีความรับผิดชอบตํอตนเองและเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
    1.1 ประชุมชี้แจงและแตํงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
    1.2 ประชุมจัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ คุณธรรม) 
    2.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
    2.2 ด าเนินงานตามโครงการ 
          ๑) กิจกรรมเสริมความรู๎พื้นฐาน 
          ๒) กิจกรรมข๎อสอบวันละนิด พัฒนาผลสัมฤทธิ์
วิชาสังคมฯ 
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน) 
    สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
พอประมาณ) 
    สรุปผลการประเมินและรายงานการปฏิบัติโครงการ 

 
กันยายน 2563 

 
ตุลาคม 2563 

 
 

พฤศจิกายน 2563 – 
สิงหาคม 2564 

 
 

 
กันยายน 2564 

 
 
 

กันยายน 2564 

คณะครูกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
 
 

 
ครูผู๎สอน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
คณะครูกลุํมสาระการ

เรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 
นางสุขศรี  เจ็กมา 

นางสาวอรนุช  พวงทอง 
 

นางสุขศรี  เจ็กมา 
นางสาวอรนุช  พวงทอง 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  และผลการทดสอบระดับชาติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงขึ้น  

     นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  และผลการทดสอบระดับชาติ
ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงขึ้น  

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และผลการทดสอบ
ระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
สูงขึ้น 

     นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
และผลการทดสอบระดับชาติของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงขึ้น  

ร๎อยละ 70 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ 12,000 บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมเสริมความรู๎พื้นฐาน - - - - อุดหนุน  
2 กิจกรรมข๎อสอบวันละนิด 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมฯ 
- 11,720 280 - อุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 11,720 280 -   
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และผล
การทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงขึ้น 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมฯ 
๒. ผลสัมฤทธิ์คะแนนโอเน็ต 

๑. แบบทดสอบกลางภาค/ปลาย
ภาค 
๒. การทดสอบโอเน็ต 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีผลการทดสอบระดับชาติวิชาสังคมศึกษาฯ เป็นไปตามเกณฑ์ 
๙.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยและผลการทดสอบระดับชาติในรายวิชาสังคม 
ศึกษาฯสูงขึ้น 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบประมาณ 12,000 บาท 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุขศรี  เจ็กมา และนางสาวอรนุช  พวงทอง 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 2 รีม 140 280  
2 คําอาหารวํางนักเรียน  293 คน 40 11,720  
      

  รวมเป็นเงิน 12,000  

(-หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน-)  
 
 
 



๑๐๗ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชื่อโครงการ    โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
ชื่อกิจกรรม    1. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ-แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
   2. กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
         3. กิจกรรมพัฒนาทักษะกีฬา  

4. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
สนองเป้าประสงค์   ข้อที่ 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการ
แข่งขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 3 มฐ.)  
   มาตรฐานที่ 1. คุณภาพผู้เรียน  
   มาตรฐานที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   

  ยุทธศาสตร์ที่ 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด   
  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   
   ด้านที่ 3. มีงานท า มีอาชีพ  
   ด้านที่ 4. เป็นพลเมืองดี  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564 
ลักษณะโครงการ:   (  )  โครงการต่อเนื่อง         (      ) โครงการใหม่ 

_____________________________________________________________________________ 
1.  ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 

 1.1 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
2562–2563) โดยเรํงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู๎ศึกษาสร๎างจิตส านึกและคํานิยมที่ถูกต๎อง
ให๎แกํเด็กและเยาวชนรวมถึงการสํงเสริมการพัฒนาด๎านสุขภาพและภาวะโภชนาการให๎เด็กอยํางเหมาะสมกับ
วัย มุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่ดี 3  ด๎าน คือ ด๎านประชาธิปไตย ด๎านคุณธรรมจริยธรรมและ ความ
เป็นไทย และ ด๎านภูมิค๎ุมกันภัยจากยาเสพติด อยํางยั่งยืน 
 1.2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปี 2560 –2561 ภาพลักษณ์นักเรียนในอนาคต : ตั้ง
มั่นในคุณธรรมมุํงมั่นพัฒนาความรู๎ใจมั่นคงเป็นสุขยึดมั่นความเป็นไทยก๎าวมั่นสูํอนาคต 
 เกํง : มุํงมั่นพัฒนาความรู๎โดยมีทักษะความรู๎พ้ืนฐานที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและทางานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพมีนิสัยใฝุเรียนรู๎เรียนรู๎ด๎วยตัวเองและแสวงหาความรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตมี
ความสามารถในการสื่อสารคิดวิเคราะห์แก๎ปัญหาคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
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 ดี : ตั้งมั่นในคุณธรรมโดยมีจิตสาธารณะมีระเบียบวินัยค านึงถึงประโยชน์สํวนรวมทางานเป็นกลุํมได๎
อยํางเป็นกัลยาณมิตรมีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมคํานิยมรังเกียจการทุจริตทุกระดับและตํอต๎านการซื้อสิทธิ์
ขายเสียง 
 มีสุข : ใจมั่นคงเป็นสุขโดยมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงความเป็นไทย : ยึดมั่นความเป็น
ไทยโดยมีจิตสานึกและความภูมิใจในความเป็นไทยยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเทคโนโลยี : ก๎าวมั่นสูํอนาคตโดยใช๎ภาษาอยํางน๎อยสองภาษาใช๎เทคโนโลยี
อยํางเทําทันพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน 
 1.3 กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา เล็งเห็นความส าคัญดังกลําวจึงได๎จัดท าโครงการ
สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพขึ้น เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นไปตาม
นโยบายของกระกรวงและทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ๎นฐาน ปี 2561– 2566 ตลอดจนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
  2.1  เพื่อให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.2  เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติตํองานอาชีพ 
 2.3  เพื่อให๎นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2.4  การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
 2.5  เพื่อให๎นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  นักเรียนร๎อยละ 75  มีความสามารถในการอําน  การเขียน การสื่อสาร ในระดับดี  

(เกรดเฉลี่ย ≥3) 
3.1.2  นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ  84  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และคิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎ในระดับดี 

   3.1.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดี  
    (เกรดเฉลี่ย ≥3) สูงกวําปีที่ผํานมา 

 3.1.4  นักเรียนมีความรู๎ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติตํองานอาชีพในระดับดี สูงกวําปีที่ผํานมา 
 3.1.5  นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  นักเรียน มีความสามารถในการอําน  การเขียน การสื่อสาร ในระดับดี (เกรดเฉลี่ย ≥3) 

3.2.2  นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และคิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎ในระดับดี 

   3.2.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดี  
   (เกรดเฉลี่ย ≥3) สูงกวําปีที่ผํานมา 



๑๐๙ 
 

 3.2.4  นักเรียนมีความรู๎ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติตํองานอาชีพในระดับดี สูงกวําปีที่ผํานมา 
 3.2.5  นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
3.3  เชิงคุณธรรม 

- นักเรียนมีความใฝุรู๎ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน  (P: หลักเหตุผล พอประมาณ) 
1.1 ประชุมปรึกษาครูกลุํมสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา และ
จัดแบํงหน๎าที่ รับผิดชอบในแตํละกิจกรรม 
1.2  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
1.3  ก าหนดวันและจัดตารางปฏิบัติกิจกรรมตํางๆ 

 
 

ต.ค.63 
 

 
1. นายสังเกษเจ็กมา 
2. นายสุวิทย์  สวํางรักษ์ 
3. นางเรณู ตรีศิริ 
4. น.ส.วรรณา  ทองสุข 
 

2. การด าเนินงานตามแผน  (D: ความรู๎ คุณธรรม) 
2.1  กิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการ 

-   การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาฯ ม.1-6 
2..2  กิจกรรมการแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

-  การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาฯ ม.ต๎น /ม.ปลาย 
-  การแขํงขันคีตะมวยไทย 

2.3  กิจกรรมพัฒนาทักษะกีฬา 
-   เขา๎คํายฝึกซ๎อมกีฬาวอลเลํย์บอล  
-   เข๎าคํายฝึกซ๎อมกีฬาฟุตบอล  
-   เข๎าคํายฝึกซ๎อมกีฬาเปตอง 
-   เข๎าคํายฝึกซ๎อมกีฬาฟุตซอล 

2.4  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ม.1-6 

พ.ย.63 – ก.ย.64 
 

 
1. นายสังเกษเจ็กมา 
2. นายสุวิทย์  สวํางรักษ์ 
3. นางเรณู ตรีศิริ 
4. น.ส.วรรณา  ทองสุข 
 
 
 
 

3. การติดตามตรวจสอบ ( C :มีภูมิคุ้มกัน) 
3.1  มีการติดตาม/ตรวจสอบผู๎เรียนที่เข๎ารํวมโครงการ โดยสํงเข๎า
รํวมการแขํงขันที่หนํวยงานอ่ืนจัดขึ้น  
3.2  ผู๎เข๎ารํวมโครงการต๎องผํานการติดตาม/การตรวจสอบเป็น
ระยะๆกํอน/ระหวําง/หลัง 

พ.ย.63 – ก.ย.64 
 

1. นายสังเกษเจ็กมา 
2. นายสุวิทย์  สวํางรักษ์ 
3. นางเรณู ตรีศิริ 
4. น.ส.วรรณา  ทองสุข 

 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผลพอประมาณ) 
4.1  ประเมินผลการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
4.2  ประเมินทักษะด๎านกีฬารางวัลจากการเข๎ารํวมแขํงขันกีฬา 
4.3  ประเมินสมรรถภาพทางกาย 
4.4  สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

พ.ย.63 – ก.ย.64 
 

1. นายสังเกษเจ็กมา 
2. นายสุวิทย์  สวํางรักษ์ 
3. นางเรณู ตรีศิริ 
4. น.ส.วรรณา  ทองสุข 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output)  ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 

1.  นักเรียน มีความสามารถในการอําน  การเขียน การ
สื่อสาร  
2.  นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และคิด
อยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก๎ปัญหาได๎ 
3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับดี สูงกวําปีที่ผํานมา 
 
4.  นักเรียนมีความรู๎ทักษะพื้นฐาน และเจตคติตํองาน
อาชีพ 
5. นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 

1.  นักเรียน มีความสามารถในการอําน  การเขียน การ
สื่อสาร ในระดับดี (เกรดเฉลี่ย ≥3) 
2.  นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และ
คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎ในระดับดี 
3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับดี (เกรดเฉลี่ย ≥3) สูงกวําปีที่
ผํานมา 
4  นักเรียนมีความรู๎ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติตํองาน
อาชีพในระดับดี สูงกวําปีที่ผํานมา 
5.  นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1.  นักเรียน มีความสามารถในการอําน  การ
เขียน การสื่อสาร ในระดับดี (เกรดเฉลี่ย ≥3) 
2.  นักเรียนมีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ และคิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎ใน
ระดับดี 
3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดี (เกรด
เฉลี่ย ≥3) สูงกวําปีที่ผํานมา 
4  นักเรียนมีความรู๎ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ตํองานอาชีพในระดับดี สูงกวําปีที่ผํานมา 
5.  นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิต
สังคม 

1.  นักเรียน มีความสามารถในการอําน  การ
เขียน การสื่อสาร ในระดับดี (เกรดเฉลี่ย ≥3) 
2.  นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
และคิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎ในระดับดี 
 
3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดี (เกรดเฉลี่ย ≥3)  
 
4.  นักเรียนมีความรู๎ทักษะพื้นฐาน และเจตคติตํอ
งานอาชีพในระดับดี  
5.  นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
 

ร๎อยละ 75 
 
ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 84 
 
 
สูงกวําปีที่ผําน
มา 
 
สูงกวําปีที่ผําน
มา 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ.............30,500....................บาท  จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณแยกตามรายการและกิจกรรม ประเภท

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการ 
- แขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา/การจัดแสดงความรู๎ทาง
วิชาการ 1,000  1,000 

 เงินอุดหนุน  

2 กิจกรรมการแชํงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
- แขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
- การแขํงขันทักษะกีฬาคีตะมวย
ไทย 

 
 

2,000 

  
 
 
 

3,000 

  

3 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด๎านกีฬา 
-   เข๎าคํายฝึกซ๎อมกีฬาวอลเลํย์บอล  
-   เข๎าคํายฝึกซ๎อมกีฬาฟุตบอล  
-   เข๎าคํายฝึกซ๎อมกีฬาเปตอง 
-   เข๎าคํายฝึกซ๎อมกีฬาฟุตซอล 

  
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

   

4 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักเรียน ม.1-6 

 
 3,500 

  

รวม 3,000 20,000 7,500    
รวมงบประมาณทั้งสิ้น สามหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน 30,500 

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช๎ 
1.  นักเรียนร๎อยละ 75  มีความสามารถในการอําน  การเขียน การสื่อสาร ในระดับดี  
(เกรดเฉลี่ย ≥3) 
2.  นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ  84  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และคิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎ในระดับดี 
3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดี  
(เกรดเฉลี่ย ≥3) สูงกวําปีที่ผํานมา 
4.  นักเรียนมีความรู๎ทักษะพื้นฐาน และเจตคติตํองานอาชีพในระดับดี สูงกวําปีที่ผํานมา 
5. นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 

- ผลการเรียน 
 
- ผลการเรียน 
 
- ผลการเรียน 
- รางวัล  
เกียติบัตร 
 
แบบสอบภาม 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ผู๎เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย  
2. ผู๎เรียนปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง  
    โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
3.  ผู๎เรียนเห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม 
4.  ผู๎เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อ่ืน  
5.  ผู๎เรียนสร๎างผลงานจากเข๎ารํวมกิจกรรม 
6.  มีความคิดริเริ่มและสร๎างผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ 
7.  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
8.  ท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
9.  ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน/ ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  งบประมาณ     30,500     บาท 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน   

  กิจกรรม 1. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ-แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
    2. กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
    3. กิจกรรมพัฒนาทักษะกีฬา  
    4. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
1. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวน(หนํวย) 

ราคาตํอหนํวย
(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 คําของรางวัล 
(แขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.
ต๎น/ม.ปลาย) 2 500 1,000 

 

2 คําวัสดุอุปกรณ์ 
(การจัดแสดงความรู๎ทางวิชาการ)   1,000 

 

      
รวมเป็นเงิน 2,000 

( สองพันบาทถ๎วน ) 
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2. กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

จ านวน
(หนํวย) 

ราคาตํอหนํวย
(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 คําของรางวัล 
(การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับ ม.ต๎น/ม.ปลาย) 2 1,000 2,000 

 

2 คําวัสดุอุปกรณ์ 
(การแขํงขันทักษะกีฬาคีตะมวยไทย)   3,000 

 

รวมเป็นเงิน 5,000 
( ห๎าพันบาทถ๎วน ) 

 
3. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

จ านวน
(หนํวย) 

ราคาตํอหนํวย
(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 คํายฝึกซ๎อมกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ   5,000  
2 คํายฝึกซ๎อมกีฬาฟุตบอลเพื่อความเป็นเลิศ   5,000  
3 คํายฝึกซ๎อมกีฬาเปตองเพ่ือความเป็นเลิศ   5,000  
4 คํายฝึกซ๎อมฟุตซอล   5,000  
      

รวมเป็นเงิน 20,000 
( สองหมื่นบาทถ๎วน ) 

 
4. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ม.1-6 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

จ านวน
(หนํวย) 

ราคาตํอหนํวย
(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 ไม๎วัดสํวนสูงแบบมาตรฐาน   2000  
2 กิโลชั่งน้ าหนักแบบดิจจิตัล 2 เครื่อง 750 1500  
      

รวมเป็นเงิน 3,500 
( สามพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน ) 
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กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1 มฐ.) มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
               ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ที่ ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางกรรณิการ์ สุขสวัสดิ์,นางสาวธิดารัตน์ โตเทศ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 1ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
 

10. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาระการเรียนรู๎ศิลปะ  ได๎ก าหนดคุณภาพของผู๎เรียนเมื่อจบชํวงชั้นที่ 3 และ

ชํวงชั้นที่ 4  โดยมีพุทธิพิสัยในระดับขั้น  วิเคราะห์ / สังเคราะห์  ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ทางศิลปะที่ตนถนัด
และสนใจไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและการเรียนรู๎กลุํมสาระนั้นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   รับผิดชอบและ
มุํงมั่นในการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์ในการท างานศิลปะรํวมกับผู๎อ่ืน  สํงเสริมให๎ผู๎เรียนให๎
พัฒนาศักยภาพ  ด๎านองค์ความรู๎  กระบวนการหรือทักษะในการปฏิบัติงาน  และมีลักษณะนิสัยรักการท างาน  
สร๎างสรรค์ผลงานได๎เหมาะสมตามวัย  วิพากษ์วิจารณ์ผลงาน  ชื่นชม  ประยุกต์ใช๎ตลอดจนเผยแพรํผลงาน  และ
ปัจจุบันสื่อ  เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาตําง ๆ ได๎พัฒนาไปอยํางรวดเร็ว สามารถน ามาใช๎ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ใช๎ระยะเวลาในการเรียนรู๎น๎อยลง  ผู๎เรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนและผู๎อ่ืน กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะเห็นความส าคัญตํอการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ
ตามที่หลักสูตรก าหนด   รวมทั้งการพัฒนาผู๎เรียนโดยใช๎สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม  เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ทางด๎านศิลปะให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร  จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น   

 
11. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

1. ผู๎เรียนสร๎างสรรค์ผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
2. ผู๎เรียนน าเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
3. มีความคิดริเริ่มและสร๎างผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ 
4. ผู๎เรียนวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
5. ผู๎เรียนท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
6. ผู๎เรียนท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
7. นักเรียนสามารถน าทักษะทางศิลปะไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
8. ครูใช๎สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท๎องถิ่น  มาบูรณาการในการเรียน 
การจัดการเรียนรู๎ 

12. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
12.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู๎เรียน  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 82 สร๎างสรรค์ผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ ตามจินตนาการไมํน๎อยกวําคนละ 1 รายการ 

3.1.2    ผู๎เรียน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 82 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเองได๎ 
3.1.3    ผู๎เรียน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 82 มีความคิดริเริ่มและสร๎างผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ 
3.1.4 ผู๎เรียน  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 82    ผู๎เรียนวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
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3.1.5 ผู๎เรียนท างานอยํางมีความสุข มุํงม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3.1.6 นักเรียน  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 82    สามารถน าทักษะทางศิลปะไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน

ได๎ 
3.1.7 นักเรียน  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 82   ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
3.1.8    ครูทุกคนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะสร๎าง และใช๎สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า

บริบทและภูมิปัญญาของท๎องถิ่น 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผู๎เรียนสร๎างสรรค์ผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา / นันทนาการตา
จินตนาการ 
3.2.2 ผู๎เรียนน าเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
3.2.3 ผู๎เรียนมีความคิดริเริ่มและสร๎างผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ 
3.1.4 ผู๎เรียนวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
3.1.5 ผู๎เรียนท างานอยํางมีความสุข มุํงม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3.1.6 ผู๎เรียนท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
3.1.7 นักเรียนสามารถน าทักษะทางศิลปะไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

   3.1.8 ครูใช๎สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท๎องถิ่น  มาบูรณาการใน 
            การจัดการเรียนรู๎ 
3.3 เชิงคุณธรรม 

นักเรียนมีความคิดสร๎างสรรค์โดยใช๎ความรู๎ความสารถของตนเอง มีความรับผิดชอบในบทบาทหน๎าที่ของ
ตน สามารถท างานได๎เสร็จตามเวลาที่ก าหนด มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํแกํผู๎อ่ืน รู๎จักเสียสละเวลาสํวนตัวเพ่ือ
สํวนรวม มีความมุํงมั่นในการท างาน 

 
4 ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล พอประมาณ) 
    1) ประชุมวางแผน ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ศึกษา
แนวคิด รูปแบบ  โดยอยูํบนพ้ืนฐานของความพอเพียง 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ คุณธรรม) 
    1) ครูในกลุํมสาระทุกคนจัดหาและสร๎างสื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคล๎องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรผนวก
กับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท๎องถิ่น  มาบูรณาการใน
การ  
    2) ครูจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์การสอน 
    3) ครูน าสื่อเทคโนโลยีที่ท าเสร็จแล๎วไปทดลองใช๎เพ่ือหา
ประสิทธิภาพ 
    4) ครูน าสื่อที่ปรับปรุงแล๎วใช๎ไปใช๎สอนนักเรียน 
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน)     
    1) ครูท าการวัดผลการเรียนของนักเรียน จากการใช๎
แบบทดสอบ  ใบงาน การปฏิบัติ  การสร๎างสรรค์ผลงาน 
และอ่ืนๆ 
    2) นักเรียนจัดแสดงผลงาน 

18 พ.ย. 63 
 
 

11 ธ.ค.63 
- 
 

26 มิ.ย. 64 
 
 
 
 
 

20 ก.ค.64 
 
 
 
 

 
 

นางกรรณิการ์ สุขสวัสดิ์ 
นางสาวธิดารัตน์ โตเทศ 



๑๑๖ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
     พอประมาณ) 
    1) สรุปประเมินผลโครงการ 
    2) เปรียบเทียบรางวัลและผลงาน ปี 2562 และ ปี 
2563 
  

30 ส.ค. 64 

 
5 ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1) นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมมีความรู๎ ทักษะในการ
ใช๎ศิลปะได๎ 
 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์รายวิชาศิลปะสูงขึ้น 
2) 2)นักเรียนมีความรู๎ทักษะในการ

สร๎างสรรค์ชิ้นงานเพื่อตํอยอดทางอาชีพได๎ 
 

6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์รายวิชาศิลปะสูงขึ้น 
2) นักเรียนมีความรู๎ทักษะในการสร๎างสรรค์

ชิ้นงานเพื่อตํอยอดทางอาชีพได๎ 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาศิลปะระดับดีขึ้นไป 
2) นักเรียนสร๎างสรรค์ชิ้นงานได๎อยําง
น๎อย1ชิ้น 

95% 
 
 

 
7 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ   25,800 บาท  (สองหมื่นห๎าพันแปดร๎อยบาทถ๎วน) จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู๎กลุํม
สาระการเรียนรู๎ศิลปะ 

  8,800 17,000   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   8,800 17,000   
 
8 การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์รายวิชาศิลปะ

สูงขึ้น 
2) นักเรียนสร๎างสรรค์ชิ้นงานได๎ 
อยํางน๎อย1ชิ้น 

 1) ประเมินจาก
ชิ้นงานที่นักออกแบบ
สร๎างสรรค ์

1) ผลการเรียนวิชาศิลปะและผลงานการ
แสดง 
2) แบบประเมินผลงาน   
 

 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  ผู๎เรียนสร๎างสรรค์ผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา / นันทนาการตาม

จินตนาการ 

9.2  ผู๎เรียนน าเสนอวิธีคิด วิธแีก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

9.3  ผู๎เรียนมีความคิดริเริ่มและสร๎างผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ 

9.4  ผู๎เรียนวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
          9.5   ผู๎เรียนท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

9.6  ผู๎เรียนท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
9.7  นักเรียนสามารถน าทักษะทางศิลปะไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  
9.8  ครูมีและใช๎สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมคอดคล๎องกับมาตรฐานหลักสูตรผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา 
ของท๎องถิ่นมาบูรณาการในการเรียนรู๎ 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย) งบประมาณ 25,800 บาท 
โครงการ  พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กิจกรรม  พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกรรณิการ์  สุขสวัสดิ์ 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

สื่อการสอนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น    
1 ลูกปัดเม็ดเล็กสีแดง 2 250 500  
2 ลูกปัดเม็ดเล็กสีขาว 2 250 500  
3 ลูกปัดเม็ดเล็กสีเหลือง 2 250 500  
4 ลูกปัดเม็ดเล็กสีน้ าเงิน 2 250 500  
5 ลูกปัดเม็ดเล็กสีเขียว 2 250 500  
7 ลูกปัดเม็ดเล็กสีฟูา 2 250 500  
8 ลูกปัดเม็ดเล็กสีส๎ม 2 250 500  
9 ลูกปัดเม็ดเล็กสีมํวง 2 250 500  

10 ลูกปัดเม็ดเล็กสีด า 4 250 1000  
11 เชือกรํม500กรัม 1 180 180  
12 เชือกไนลอนเบอร์9 12 60 720  
13 ผ๎าชีฝองอัดกลีบ 10 80 800  
14 เขาควายพลาสติก 10 170 1700  
15 ขี้ผึ้ง 2 200 400  



๑๑๘ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

สื่อการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    
16 ชุดเศียรครูขนาดเล็ก9เศียร 1 17,000 17000  

  รวมเป็นเงิน 25,800  

(สองหมื่นห๎าพันแปดร๎อยบาทถ๎วน)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๙ 
 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ชื่อกิจกรรม  โครงการพัฒนาศักยภาพวงดนตรีสากล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ที่ ข้อที่ 1  ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
               ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้าง
สังคม 

   แห่งการเรียนรู้  3.2  ทุกคนในช่วงวัยมีทักษะความรู้     
   ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และ 
   มาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตาม    
   ศักยภาพ 

สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านที่  3  มีงานท า มีอาชีพ   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม เดือนตุลาคม 63  ถึง เดือนกันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
 

13. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
 ปัจจุบันการศึกษาของไทยได๎มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ และแนวคิดใหมํในการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานโดยมุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีสมดุลทั้งทางรํางกายและจิตใจ มีพัฒนาการรํางกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพ่ือสามารถปรับตัวเอง และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุขและสร๎างสรรค์ 
รวมถึงพัฒนาความพร๎อมศักยภาพทางด๎านดนตรีให๎แกํนักเรียน เพ่ือให๎นักเรียนได๎เกิดการเรียนรู๎และยอมรับสิ่ง
แปลกใหมํ ทางด๎านดนตรีให๎ทันตํอโลกาภิวัติ สามารถใช๎ดนตรีเป็นสื่อในการสร๎างความรัก สามัคคีให๎เกิด
ประโยชน์ตํอตนเองและประเทศชาติได๎  อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และมีความ
ภาคภูมิใจตํองานด๎านศิลปวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของท๎องถิ่นผํานกิจกรรมด๎านการแสดงวงดนตรี  
และศิลปะการแสดง เพื่อเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยํางมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพวงดนตรี ดังนั้นเพ่ือเป็นการสํงเสริมและชํวยเหลือให๎
นักเรียน ได๎มีโอกาสได๎เข๎ารํวมพัฒนาทักษะทางด๎านวงดนตรี มีความรู๎ความสามารถมากยิ่งข้ึน รํวมถึงสร๎างความ
พร๎อมทั้งทางด๎านรํางกายและจิตใจให๎เกิดแกํตัวนักเรียน สามารถแสดงออกตํอสาธารณชนได๎อยํางมืออาชีพ เป็น
การสร๎างชื่อเสียง เสริมเกียรติคุณให๎กับโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนของตนเองตํอไป 

 
14. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

 1.  เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 2.  เพ่ือให๎เรียนมีความพร๎อมทั้งทางรํางกายและจิตใจ ในการบรรเลงวงดนตรีได๎ 
 3.  เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎   
     อยํางมี สติสมเหตุผล   
 4.   ให๎นักเรียนได๎พัฒนาทักษะความสามารถในการบรรเลงวงดนตรีสากลตํางๆ 

  
 



๑๒๐ 
 

     3.เป้าหมายในการด าเนนิกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนชุมนุมดนตรีสากล   จ านวน  100  คน 
3.2 เชิงคุณภาพ  

- ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมนักดนตรี  อยูํในระดับ  ดีมาก 
- นักเรียนมีทักษะในการเลํนดนตรีสากล   

   3.3 เชิงคุณธรรม 
พัฒนาผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  มีภาวะความเป็นผู๎น าในด๎านดนตรี 

 
4.ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
     -ประชุมวางแผน ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ศึกษา
แนวคิด รูปแบบ 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ คุณธรรม) 
   - จัดกายภาพให๎เหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพ  
ห๎องปฏิบัติการและ แสดงผลงาน/แหลํง  เรียนรู๎ 
   - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ / ซํอมแซมบ ารุงรักษาเครื่อง  
ดนตรี 
-พัฒนาทักษะการเลํนสากลของนักเรียน 
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน)   
  - ครูติดตามตรวจสอบ 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
     พอประมาณ) 
   - สรุปประเมินผลโครงการ 
  - รายงานผลโครงการ 

 
     ต.ค.  2563 

- 
     พ.ย.   2563 

 
 
 
 
 
 

   ก.ย.   2564 
 

 
 
 
 
 
นางสาวกฤดิ์มณี พลประถม 

 
5.ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1)นักเรียนใช๎เวลาวํางโดยการเลํนดนตรีให๎
เกิดประโยชน์ตํอตนเองและสํวนรํวม 
2)นักเรียนมีความอดทนและสร๎างความ
เข๎มแข็งในการอยูํรํวมกันได๎ 
 

1. วงดนตรีโรงเรียนตะพานหินให๎เป็นวงที่สมบูรณ์ตามหลัก
สากลและสามารถสร๎างชื่อเสียงให๎กับโรงเรียนได๎  
2.สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด๎านทักษะวงโยธวาทิต
ของนักเรียนโรงเรียนตะพานหิน 
3. เสริมสร๎างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ให๎แกํนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด๎านดนตรีสากล  ให๎มีระเบียบวินัย 
มีความรับผิดชอบ  มีความสามัคคี  และมีภาวะความเป็น
ผู๎น าที่ดี 

 
 



๑๒๑ 
 

6.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1)นักเรียนสามารถเลํนดนตรีสากลได๎และ
สามารถแสดงตํอหน๎าชุมชนได๎ 
2. นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
 

1.  ความพึงพอใจ ตํอวงดนตรีของ
โรงเรียนตะพานหิน  อยูํในระดับมาก
ที่สุด 

2.  นักเรียน  มีคุณลักษณะและ
คํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3.นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกัน
บนความแตกตําง 

4.นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกายและ
จิตสังคมในระดับดี 

ร๎อยละ 95 % 
 
ร๎อยละ 95 % 
 
 
 
ร๎อยละ 95 % 
 
ร๎อยละ 95 % 
 

 
7.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ  30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ๎วน) จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 - จัดซื้อวัสดุฝึก    15,00

0 
 อุดหนุน  

2 - ซํอมบ ารุงเครื่องดนตรี    15,000   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น         30,000  

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ความพึงพอใจ ตํอวงดนตรีของ
โรงเรียนตะพานหิน  อยูํในระดับมาก
ที่สุด 

2.  นักเรียน  มีคุณลักษณะและคํานิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

3.นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกัน
บนความแตกตําง 

4.นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกายและ
จิตสังคมในระดับดี 

- ประเมินทักษะ
ทางด๎าน ดนตรี 
- สังเกตการเข๎ารํวม
กิจกรรม 

- แบบประเมินทักษะทางด๎านดนตรี 
- แบบสังเกต   

 
9.   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.โรงเรียนมีนักเรียนที่มีความสามารถ  พิเศษด๎านดนตรีสากลที่มีคุณภาพ 
          2. นักเรียนสามารถน าทักษะทางดนตรี ที่ได๎รับไปแสดงวงดนตรีสากลประเภทตํางๆ  
 
 



๑๒๒ 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   งบประมาณ     30,000    บาท 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพวงดนตรีสากล         
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกฤดิ์มณี พลประถม 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ลิ้นแซก  ALTO 1  กลํอง 1,500 1,500  

2. ลิ้นแซก   TENOR 2 กลํอง 1,500 3,000  

3. ลิ้นแซก  SOPRANO 2 กลํอง 1,500 3,000  

4. น้ ามันหลํอลื่นเครื่องดนตรี 8  ขวด 300 2,400  

5 สายเบสไฟฟูา 1  ชุด 1,500 1,500  

6 สายกีต๎าร์ 3 ชุด 500 1,500  

7 หนังกลองชุด  รีโมํ 1 2,100 2,100  

8. ซํอมบ ารุงเครื่องดนตรี (เครื่องเปุา) 3  
เครื่อง 

5,000 15,000  

      
รวมเป็นเงิน 30,000  

( สามหม่ืนบาทถ้วน )  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๓ 
 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ชื่อกิจกรรม  โครงการพัฒนาศักยภาพวงดนตรีไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ที่ ข้อที่ 1  ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
                    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้าง
สังคม 

   แห่งการเรียนรู้  3.2  ทุกคนในช่วงวัยมีทักษะความรู้     
   ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และ 
   มาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตาม    
   ศักยภาพ 

สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านที่  3  มีงานท า มีอาชีพ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายสงกรานต์  พลประถม 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม เดือนตุลาคม 63  ถึง เดือนกันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
 ปัจจุบันการศึกษาของไทยได๎มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ และแนวคิดใหมํในการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานโดยมุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีสมดุลทั้งทางรํางกายและจิตใจ มีพัฒนาการรํางกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพ่ือสามารถปรับตัวเอง และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุขและสร๎างสรรค์ 
รวมถึงพัฒนาความพร๎อมศักยภาพทางด๎านดนตรีให๎แกํนักเรียน เพ่ือให๎นักเรียนได๎เกิดการเรียนรู๎และยอมรับสิ่ง
แปลกใหมํ ทางด๎านดนตรีให๎ทันตํอโลกาภิวัติ สามารถใช๎ดนตรีเป็นสื่อในการสร๎างความรัก สามัคคีให๎เกิด
ประโยชน์ตํอตนเองและประเทศชาติได๎  อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และมีความ
ภาคภูมิใจตํองานด๎านศิลปวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของท๎องถิ่นผํานกิจกรรมด๎านการแสดงวงดนตรี
ลูกทุํงและศิลปะการแสดง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยํางมีความสอดคล๎องเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพวงดนตรีไทย ดังนั้นเพ่ือเป็นการสํงเสริมและ
ชํวยเหลือให๎นักเรียน ได๎มีโอกาสได๎เข๎ารํวมพัฒนาทักษะทางด๎านวงดนตรีไทย มีความรู๎ความสามารถมากยิ่งขึ้น 
รํวมถึงสร๎างความพร๎อมทั้งทางด๎านรํางกายและจิตใจให๎เกิดแกํตัวนักเรียน สามารถแสดงออกตํอสาธารณชนได๎
อยํางมืออาชีพ เป็นการสร๎างชื่อเสียง เสริมเกียรติคุณให๎กับโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนของตนเองตํอไป 

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

 1.  เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 2.  เพ่ือให๎เรียนมีความพร๎อมทั้งทางรํางกายและจิตใจ ในการบรรเลงวงดนตรีไทยได๎ 
 3.  เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎   
     อยํางมี สติสมเหตุผล   
 4.   ให๎นักเรียนได๎พัฒนาทักษะความสามารถในการบรรเลงวงดนตรีไทย 
 

  



๑๒๔ 
 

     3.เป้าหมายในการด าเนนิกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนชุมนุมดนตรีไทย   จ านวน  50   คน 
3.2 เชิงคุณภาพ  

- ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมนักดนตรีไทย อยูํในระดับดีมาก 
- นักเรียนมีทักษะการเลํนดนตรีไทยบรรเลงในงานตํางๆ 

   3.3 เชิงคุณธรรม 
พัฒนาผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  มีภาวะความเป็นผู๎น าในด๎านดนตรี 

 
4.ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
     -ประชุมวางแผน ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ศึกษา
แนวคิด รูปแบบ 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ คุณธรรม) 
   - จัดกายภาพให๎เหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพ  
ห๎องปฏิบัติการและ แสดงผลงาน/แหลํง  เรียนรู๎ 
   -  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ /  ซํอมแซมอุปกรณ์ 
   -  พัฒนาทักษะทางด๎านดนตรีไทย  
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน)   
  - ครูติดตามตรวจสอบ 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
     พอประมาณ) 
   - สรุปประเมินผลโครงการ 
  - รายงานผลโครงการ 

      ต.ค.  2563  
 
 
      พ.ย.  2563 
 
      ธ.ค.  2563 
 
 
      พ.ค.  2564 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
นายสงกรานต์  พลประถม 

 
5.ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1.วงดนตรีไทยของโรงเรียนตะพานหินได๎รับ
การพัฒนา 
2. นักเรียนได๎รับการสํงเสริมและพัฒนา
ทักษะทางด๎านดนตรีไทย 
 
 

1.  วงดนตรีไทยโรงเรียนตะพานหินให๎เป็นวงที่
สมบูรณ์ตามหลักสากลและสามารถสร๎างชื่อเสียง
ให๎กับโรงเรียนได๎ 
2.  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด๎านทักษะวง
ดนตรีไทยของนักเรียนโรงเรียนตะพานหิน 
3.เสริมสร๎างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ให๎แกํ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด๎านดนตรีไทย   
ให๎มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความ
สามัคคี  และมีภาวะความเป็นผู๎น าที่ดี 

 
 



๑๒๕ 
 

6.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1.  วงดนตรีไทยโรงเรียนตะพานหินให๎เป็น
วงที่สมบูรณ์ตามหลักสากลและสามารถสร๎าง
ชื่อเสียงให๎กับโรงเรียนได๎ 

2.  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด๎าน
ทักษะวงดนตรีไทยของนักเรียนโรงเรียน
ตะพานหิน 

3.เสริมสร๎างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ให๎แกํ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด๎าน
ดนตรีไทย   ให๎มีระเบียบวินัย  มีความ
รับผิดชอบ  มีความสามัคคี  และมีภาวะ
ความเป็นผู๎น าที่ดี 

1.  ความพึงพอใจ ตํอวงดนตรีไทย
ของโรงเรียนตะพานหิน  อยูํใน
ระดับมากท่ีสุด 

2.  นักเรียน  มีคุณลักษณะและ
คํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

3.นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยูํ
รํวมกันบนความแตกตําง 

4.นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย
และจิตสังคมในระดับดี 

ร๎อยละ  
95% 

 
 
 
ร๎อยละ  
95% 
 
ร๎อยละ  
95% 

 
ร๎อยละ  
95% 

 
7.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ  20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ๎วน) จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม ประเภท 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 - จัดซื้อวัสดุฝึก  
 

  
 

 17,00
0 

อุดหนุน  

2 - ซํอมบ ารุงเครื่องดนตรี   3,000    
รวมงบประมาณทั้งสิ้น     20,000  

 
8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ความพึงพอใจ ตํอวงดนตรีไทยของ
โรงเรียนตะพานหิน  อยูํในระดับมาก
ที่สุด 

2.  นักเรียน  มีคุณลักษณะและคํานิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

3.นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกัน
บนความแตกตําง 

4.นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกายและ
จิตสังคมในระดับ 

- ประเมินทักษะ
ทางด๎าน ดนตรี 
 
- สังเกตการเข๎ารํวม
กิจกรรม 

- แบบประเมินทักษะทางด๎านดนตรี 
- แบบสังเกต   

 
 



๑๒๖ 
 

9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีนักเรียนที่มีความสามารถ  พิเศษด๎านดนตรีไทยที่มีคุณภาพ 
          2. นักเรียนสามารถน าทักษะทางดนตรี ที่ได๎รับไปแสดงวงดนตรีไทยประเภทตํางๆ  

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้    ศิลปะ    งบประมาณ    20,000   บาท 
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ชื่อกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพวงดนตรีไทย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสงกรานต์ พลประถม 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. สายซอด๎วง 10 100 1000  
2. สายซออ๎ู 10 100 1000  
3. สายจะเข๎ 10 100 1000  
4. สายขิม 1 1000 1000  
5 ถํวง 2 250 500  
6 ยางสน 2 50 100  
7. ไม๎ระนาดเอกเหล็ก 2 600 1200  
8.  ไม๎ระนาดทุ๎มเหล็ก 2 600 1200  
9. ซํอมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย(กลองร ามะนา 

กลองแขก ) 
 3000 3000  

10 กลองสองหน๎า 1 10000 10000  
  รวมเป็นเงิน 20,000  

( สองหม่ืนบาทถ้วน )  
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กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
ชื่อกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ที่ ๑. ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

              ด้านที่   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
              ด้านที่   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ ๕ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ด้าน ๓ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   ครูภาณุวัฒน์ แก้วขาว 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 256๓– กันยายน  256๔ 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 

15. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการ สูํการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมให๎

บรรลุเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา และเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนหาประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติจริง เรียนรู๎การท างานเป็นกลุํม ฝึกตนเองให๎มีความรับผิดชอบ ตรงตํอเวลา และฝึกให๎ผู๎เรียนได๎น า ความรู๎
ความสามารถไปใช๎เพื่อพัฒนาตนเองด๎านวิชาการ และด๎านอาชีพ 
    2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

      2.1 เพ่ือให๎นักเรียนได๎ศึกษา เรียนรู๎และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ การประกอบ
อาหารและงานประดิษฐ์ตํางๆ สามารถน าความรู๎ไปปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
      2.2 เพ่ือให๎นักเรียนมีเจคติท่ีดี มีคุณลักษณะ และคํานิยมที่ดีการประกอบอาชีพ การประกอบอาหาร
และงานประดิษฐ์ตํางๆ 

    3. เป้าหมายในการด าเนนิกิจกรรม 
      ๓.๑ เชิงปริมาณ 
            นักเรียนร๎อยละ 80 ที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความรู๎ ความเข๎าใจ  ฝึกปฏิบัติจริง เรื่องการประกอบ
อาชีพ       การประกอบอาหารและงานประดิษฐ์ตํางๆ 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนเกิดทักษะอาชีพ และทักษะเรื่องการประกอบอาชีพ การประกอบอาหารและงานประดิษฐ์
ตํางๆ 
      ๓.3 เชิงคุณธรรม 

นักเรียนมีความรู๎ เรื่องการประกอบอาชีพ การประกอบอาหารและงานประดิษฐ์ตํางๆ โดยควบคูํ
ตาม      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
    1) การเตรียม/วางแผน(Plan) 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ คุณธรรม) 
    1) การด าเนินงานตามแผน(Do) 
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน)     
    1)การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
     พอประมาณ) 
    1) การประเมิน/รายงานผล (Act) 

ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
มกราคม ถึง สิงหาคม 

๒๕๖๔ 
 

กันยายน ๒๕๖๔ 

ครูภาณุวัฒน์ แก๎วขาว 
 

ครูภาณุวัฒน์ แก๎วขาว 
 

ครูภาณุวัฒน์ แก๎วขาว 
 

ครูภาณุวัฒน์ แก๎วขาว 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1) นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม มีความรู๎ 

ความเข๎าใจ  ฝึกปฏิบัติจริง เรื่องการ
ประกอบอาชีพ การประกอบอาหาร
และงานประดิษฐ์ตํางๆ  

2) นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการประกอบ
อาชีพ การประกอบอาหารและงาน
ประดิษฐ์ตํางๆ 

๑) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
การงานอาชีพฯ สูงขึ้น 

 
 

๒) นักเรียนมีเจตคติที่ด ีในระดับดีขึ้นไป 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
     1) นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ  ฝึกปฏิบัติจริง เรื่อง
การประกอบอาชีพ การประกอบอาหาร
และงานประดิษฐ์ตํางๆ  
     2) นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการ
ประกอบอาชีพ การประกอบอาหารและ
งานประดิษฐ์ตํางๆ 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการงานอาชีพฯ สูงขึ้น 
 
 
2) นักเรียนมีเจตคติที่ดี ในระดับดีขึ้น
ไป 

สูงกวําปีที่ผําน
มา 

 
 

ระดับดีข้ึนไป 

     
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ  3,๐๐๐ บาท  (สามพันบาทถ๎วน) จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ประเภท 
งบประมาณ 

หมายเหตุ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

๑ 
2 
3 

อุปกรณ์ตกแตํงเต็นท์ 
ปูายไวนิลกลุํมสาระและกิจกรรม 
วัตถุดิบท าอาหาร 

  1,0๐๐ 
1,000 
1,000 

 เงินอุดหนุน
รายหัว 
 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   3,000  3,000  
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
     1) นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ  ฝึกปฏิบัติจริง เรื่องการประกอบอาชีพ การ
ประกอบอาหารและงานประดิษฐ์ตํางๆ  
     2) นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพ 
การประกอบอาหารและงานประดิษฐ์ตํางๆ 

1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎ 
ระหวํางปี ๖๓ และ ๖๔ (สมุด 
ปพ.๕ ,วช. SESA) 

2) นักเรียนร๎อยละ 80 ที่ 
เข๎ารํวมกิจกรรมมีเจตคติท่ีดีใน
ระดับดีข้ึนไป 

1) สมุด ปพ.๕ ,วช. SESA 
 
 
 
2) แบบประเมินเจตคติตํอการ
ประกอบอาชีพ 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

    9.๑ นักเรียนสามารถน าความรู๎เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การประกอบอาหารและงานประดิษฐ์ตํางๆ 
ไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได๎   

9.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในการการประกอบอาชีพ การประกอบอาหารและงานประดิษฐ์ตํางๆ 
บนพื้นฐานของความพอเพียง 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งบประมาณ 3,0๐๐ บาท 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูภาณุวัฒน์ แก้วขาว 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวน 

หน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเงิน 
หมายเหตุ 

  (บาท) (บาท) 
1 อุปกรณ์ตกแตํงเต็นท์ 1 งาน 1,000.00 1,000.00 

 
2 

ปูายไวนิลกลุํมสาระและ
กิจกรรม 

2 ผืน 500.00 1,000.00 
 

3 วัตถุดิบท าอาหาร 1 งาน 1,000.00 1,000.00 
 

 
รวมเงิน (สามพันบาทถ้วน) 3,000.00 

  
 



๑๓๐ 
 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการท างานของนักเรียนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ที่ ๑. ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

              ดา้นที่   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
              ด้านที่   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ ๕ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ด้าน ๓ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   ครูชบาไพร เทียมธรรม 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 256๓– กันยายน  256๔ 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญตํอประเทศและชาวไทยทุกระดับ ตั้งแตํระดับครอบครัว ชุมชน 
จนถึงระดับรัฐ กระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษาใน
ทุกระดับเพื่อให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการจัดการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

 2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
      2.1 เพ่ือให๎นักเรียนได๎ศึกษา เรียนรู๎ และฝึกปฏิบัติทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
      2.2 เพ่ือให๎นักเรียนเรียนรู๎หลักการท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข              
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
      ๓.๑ เชิงปริมาณ 
            นักเรียนร๎อยละ 8๕ มีความรู๎ ความเข๎าใจ  ฝึกปฏิบัติจริง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชด าริ และเป็นแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนเกิดทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
      ๓.3 เชิงคุณธรรม 

  นักเรียนมีความรู๎ คูํคุณธรรม มีความพอประมาณ มีเหตุผล  และมีภูมิค๎ุมกันในตัวที่ดี 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

    4.ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
    1) การเตรียม/วางแผน(Plan) 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ คุณธรรม) 
    1) การด าเนินงานตามแผน(Do) 
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน)     
    1)การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
     พอประมาณ) 
    1) การประเมิน/รายงานผล (Act) 
 

ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
มกราคม ถึง สิงหาคม 

๒๕๖๔ 
 

กันยายน ๒๕๖๔ 

ครูชบาไพร เทียมธรรม 
 

ครูชบาไพร เทียมธรรม 
 

ครูชบาไพร เทียมธรรม 
 

ครูชบาไพร เทียมธรรม 

 
     5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
- นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน ๔๓๐ คน 
- มีเจตคติท่ีดีตํอการประกอบอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- นักเรียนเกิดทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการ
งานอาชีพฯสูงขึ้น 

 
    6.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
- นักเรียนเกิดทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการงานอาชีพฯสูงขึ้น 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการงานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 
 

๙๓% 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

       7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ  1๗,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ๎วน) จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ประเภท 
งบประมาณ 

หมายเหตุ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

๑ กิจกรรมการดูแลมะนาวในวงบํอ   ๔,๔๐๐  เงินอุดหนุน
รายหัว 

 

๒ กิจกรรมการท าน้ าหมักชีวภาพ   1,๑๐0  เงินอุดหนุน
รายหัว 

 

3 กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว   ๙,๓๐๐  เงินอุดหนุน
รายหัว 

 

๔ กิจกรรมการท าปุ๋ยหมัก   ๒,๒๐๐  เงินอุดหนุน
รายหัว 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   1๗,000  1๗,000  
 
      8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการงานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 
 

- เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ร๎อยละของ
นักเรียนที่ได๎ ระหวํางปี ๖๓ และ ๖๔ 
(สมุด ปพ.๕ ,วช. SESA) 

- แบบประเมินเจตคติตํอการ
ประกอบอาชีพ 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

    9.๑ นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได๎   
               9.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในการท างานบนพื้นฐานของความพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบภาษาตํางประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข๎อที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
                                                    และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
สนองเป้าประสงค์ ข๎อที่ 1 ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมี

ศักยภาพในการแขํงขัน  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ด้านที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม 
        เพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคม 
                           แหํงการเรียนรู๎ 

สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
 ด้านที่ 2  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
 ด้านที่ 3  มีงานท า มีอาชีพ  
 ด้านที่ 4  เป็นพลเมืองดี   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง         โครงการใหมํ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
การศึกษาภาษาตํางประเทศ ไมํวําจะเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุุน และ ภาษาจีน  

ได๎ก าหนดให๎ผู๎เรียนทุกคนต๎องผํานการทดสอบวัดความรู๎ตามมาตรฐานตําง ๆ เชํน มาตรฐานสากล มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาทิ ภาษาอังกฤษ นักเรียนต๎องเข๎ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(Ordinary National Education Test) หรือ O-Net วิชาภาษาฝรั่งเศส นักเรียนต๎องผํานการทดสอบวัดระดับความรู๎
ตามมาตรฐานสากล เชํน DELF Scolaire ระดับ A1-A2 หรือ PAT 7.1/8 ความถนัดทางวิชาภาษาฝรั่งเศส และวิชา
ภาษาจีน นักเรียนต๎องเข๎ารับการทดสอบวัดระดับความรู๎ภาษาจีนกลาง HSK เป็นต๎น 
 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกลําว จึงจัดกิจกรรมโครงการ
ตํอไปนี้ เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนผํานการทดสอบและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได๎แกํ กิจกรรม การสอบวัดระดับ
ความรู๎ภาษาฝรั่งเศสตามมาตรฐานสากล DELF SCDAIRE A1-A2  กิจกรรมการสอบวัดความรู๎ภาษาจีนกลาง (HSK)  
กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร๎อมส าหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 วิชาภาษาอังกฤษ และกิจกรรมจัดบอร์ดปูายนิเทศกลุํมสาระภาษาตํางประเทศ 
 กลุํมสาระภาษาตํางประเทศเชื่อมั่นเป็นอยํางยิ่งวํา โครงการและกิจกรรมดังกลําวจะสํงผลให๎ผู๎เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ทั้งในด๎านการอําน การเขียน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การคิดอยํางมีวิจารณญาณ 
และมีความพร๎อมในการแขํงขันตํอไปในอนาคต  
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
2.1 เพ่ือวัดระดับความรู๎ของนักเรียนตามกรอบมาตรฐานระดับชาติและสากล 
2.2 เพ่ือให๎นักเรียนได๎ฝึกฝนทักษะทางภาษาและพัฒนาสัมฤทธิ์ในการเตรียมความพร๎อมสูํการสอบวัด

ความรู๎ระดับชาติ 
2.3 เพ่ือให๎นักเรียนได๎แสดงศักยภาพด๎านภาษาและสามารถน าไปใช๎เพ่ือการแขํงขันได๎ 
2.4 เพ่ือให๎นักเรียนมีเจคติท่ีดีตํอการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ สามารถท ากิจกรรมรํวมกันอยํางมีความสุข  

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสที่สมัครใจเข๎าทดสอบวัดระดับความรู๎ DELF Scolaire 
ระดับ A1-A2 จ านวน 10 คน 

3.1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
3.1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 แผนการเรียนภาษาจีน จ านวน 60 คน 
3.1.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน  
3.1.5 นักเรียนโรงเรียนตะพานหินทุกคน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสที่สมัครใจเข๎าทดสอบวัดระดับความรู๎ DELF Scolaire 

ระดับ A1-A2 สามารถสอบผํานร๎อยละ 80 
3.2.2 นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสที่สมัครใจเข๎าทดสอบวัดระดับความรู๎ DELF Scolaire 

ระดับ A1-A2 สามารถใช๎คะแนนเข๎าศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา 
3.2.3 นักเรียนทุกระดับชั้น ม.4-6 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส มีทักษะทางด๎านภาษาฝรั่งเศสอยูํ

ในระดับดี 
3.2.4 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 แผนการเรียนภาษาจีนที่เข๎ารํวมการทดสอบวัดระดับภาษาจีน

กลาง (HSK) ร๎อยละ 85 ผํานการทดสอบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3.2.5 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผํานเกณฑ์มาตรฐาน

การสอบวัดความรู๎ระดับชาติ (O-NET) 
3.2.6 นักเรียนโรงเรียนตะพานหินมีการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี ร๎อยละ 72 

3.3 เป้าหมายเชิงคุณธรรม 
3.3.1 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาภาษาตํางประเทศ  
3.3.2 นักเรียนสามารถท ากิจกรรมรํวมกันอยํางมีความสุข  

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/ วางแผน (P: หลักการและเหตุผล) 
   1.1 ประชุมครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  
   1.2 วางแผนการด าเนินกิจกรรมตํางๆ  

ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2563 

หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 

และครูผู๎รับผิดชอบโครงการ 
2. การด าเนินงานตามแผน (D: ความรู้ คุณธรรม) 
ด าเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ 
   2.1 กิจกรรมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสตาม
มาตรฐานสากล DELF SCDAIRE A1-A2 

 
 

พฤศจิกายน 2563 – 
มกราคม 2564 

 
 

นางสาวสุภิญญา กองสวรรค์ 

        - ติวนักเรียนกํอนสอบ   



๑๓๕ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
        - สมัครสอบ Online พร๎อมช าระคําสอบ 
        - เข๎าสอบที่ศูนย์สอบในโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
   2.2 กิจกรรมการสอบวัดความรู้ภาษาจีนกลาง (HSK)  
        - จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
        - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับด าเนินกิจกรรม 
        - จัดท าหนังสือค าสั่งราชการ เพื่อมอบหมายหน๎าที่ 

พฤศจิกายน 2563 – 
กันยายน 2564 

นางสาววราพร  ศรีอินทร์ 
นางสาวสายสุนีย์  สิงห์เวียง 

นายปริญญา  พวงทอง 

   2.3 กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
       - ส ารวจนักเรียน เอกสาร สื่อการสอน 
       - อบรมนักเรียนที่สนใจในกิจกรรมเตรียมความพร๎อม
ส าหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน     
วิชาภาษาอังกฤษ 

ธันวาคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

1. นางสาววีรญา เมฆกระจาย 
2. นางสาวณภัทร  พูลเส็ง 
3. นางสาวพรรณพัชนันท์  
โชคเดํนเป็นศรี 
4. นางสาวขนิษฐา อยูํข๎างแรม 
5. นางสาวพรเพ็ญ นิลพร 
6. นายอนุสิทธิ์ คงรอด  
7. นายอดิเทพ  แสนสี 
8. นางสาววิลาสินี เพียรธัญกิจ 

    2.4 กิจกรรมจัดบอร์ดป้ายนิเทศกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
        - เลือกเนื้อหาในการจัดท า 
        - จัดท าบอร์ดปูายนิเทศกลุํมสาระภาษาตํางประเทศ 
 4 ภาษา ส าหรับนักเรียน 

 
พฤษภาคม 2564 – 

สิงหาคม 2564 

1. นางสาวพรรณพัชนันท์  
โชคเดํนเป็นศรี 
2. นางสาวขนิษฐา อยูํข๎างแรม 
 
 

3. การติดตามตรวจสอบ (C: มีภูมิคุ้มกัน) 
   3.1 ติดตามผลสัมฤทธิ์ ผลการสอบ และผลการแขํงขัน
ของนักเรียน 
   3.2 ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  

ธันวาคม 2563- 
 กันยายน 2564 

หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 

และครูผู๎รับผิดชอบโครงการ 

4. การประเมิน/ รายงานผล (A: หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
    4.1 สรุป วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือพัฒนา/ ปรับปรุง
แก๎ไขกิจกรรมในปีการศึกษาตํอไป  

กันยายน 2564 หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 

และครูผู๎รับผิดชอบโครงการ 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสได๎รับการทดสอบวัด
ระดับความรู๎ 
2. นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
ได๎รับการทดสอบวัดระดับความรู๎ 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนศิลป์ภาษาจีน 
ร๎อยละ 85 เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับการสอบ 
HSK 
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนศิลป์ภาษาจีน 

1. นักเรียนมีศักยภาพในการใช๎ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสาร
มากขึ้น  
2. นักเรียนสามารถใช๎ภาษาฝรั่งเศสในการสอบเพ่ือเข๎าศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาได๎ (PAT 7.1) 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนศิลป์ภาษาจีนที่เข๎า
รํวมการทดสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ร๎อยละ 85 ผําน
การทดสอบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
4. นักเรียนมีความใฝุเรียนรู๎ในการศึกษาหาความรู๎ และ



๑๓๖ 
 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) 
ร๎อยละ 85 เข๎ารํวมการทดสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK)   
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ได๎รับการอบรม
เตรียมความพร๎อมส าหรับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน วิชาภาษาอังกฤษ 
 

เตรียมความพร๎อมในการสอบ 
5. นักเรียน ใช๎ภาษาอังกฤษสื่อสารในระดับดี  
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ผํานเกณฑ์
มาตรฐานของการสอบวัดความรู๎ระดับชาติ (O-NET) 
7. นักเรียน มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) ตัวช้ีวัดความ ค่าเป้าหมาย 

1. นักเรียนมีศักยภาพในการใช๎ภาษาฝรั่งเศสในการ
สื่อสารมากขึ้น  
2. นักเรียนสามารถใช๎ภาษาฝรั่งเศสในการสอบเพื่อ
เข๎าศึกษาในระดับอุดมศึกษาได๎ (PAT 7.1) 

1. นักเรียนที่เรียนภาษาฝรั่งเศส ใช๎ภาษา
ฝรั่งเศสในการฟัง พูด อําน เขียน ได๎ถูกต๎อง 
เหมาะสมกับระดับที่เรียนในระดับดีขึ้นไป 
 

ร๎อยละ 80 
 
 
 

3. นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 แผนการเรียนภาษาจีน
ที่เข๎ารํวมการทดสอบวัดระดับภาษาจีนกลาง (HSK) 
ผํานการทดสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
4. นักเรียน ใช๎ภาษาอังกฤษสื่อสารในระดับดี 
5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ผําน
เกณฑ์มาตรฐานของการสอบวัดความรู๎ระดับชาติ 
(O-NET) 
6. นักเรียน มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน
ศิลป์ภาษาจีนที่เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎
เกี่ยวกับการสอบ HSK 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน
ศิลป์ภาษาจีนที่เข๎ารํวมการทดสอบวัดระดับ
ภาษาจีน (HSK) ผํานการทดสอบตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
และ 6 มีผลการสอบวัดความรู๎ระดับชาติ 
O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 
2563 
5. นักเรียน ใช๎ภาษาอังกฤษสื่อสารในระดับ
ดี (เกรด 3) 
6. นักเรียน มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 

ร๎อยละ 85 
 
 

ร๎อยละ 85 
 
 
 

ผํานเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 

ร๎อยละ72 
 

ร๎อยละ 90 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 กิจกรรมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสตามมาตรฐานสากล DELF SCDAIRE A1-A2 

กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ   6,500 บาท  (หกพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 คําสมัครสอบ   650/
คน 

  เงินอุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 6,500 - -   
 
 
 



๑๓๗ 
 

7.2 กิจกรรมการสอบวัดความรู้ภาษาจีนกลาง (HSK)  
กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ๎วน) จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 คําลงทะเบียนสอบ - 10,000 - - งบอุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 10,000 - -   

 
7.3 กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-

NET) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ 24,000 บาท  (สองหมื่นสี่พันบาทถ๎วน) จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มส าหรับ
นักเรียน  

 24,00
0 

  งบอุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 24,00
0 

- -   

 
7.4 กิจกรรมจัดบอร์ดป้ายนิเทศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ -ไมํขอใช๎งบประมาณ- 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนที่เรียนภาษาฝรั่งเศส ใช๎ภาษาฝรั่งเศสในการฟัง พูด อําน 
เขียน ได๎ถูกต๎อง เหมาะสมกับระดับท่ีเรียนในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 85 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนศิลป์ภาษาจีนที่เข๎ารํวม
กิจกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับการสอบ HSK ร๎อยละ 87 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนศิลป์ภาษาจีนที่เข๎ารํวมการ
ทดสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ผํานการทดสอบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ร๎อยละ 87 
4. นักเรียนมีผลการสอบวัดความรู๎ระดับชาติ O-NETรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 ผํานเกณฑ์มาตรฐาน 
5. นักเรียนใช๎ภาษาอังกฤษสื่อสารในระดับดี (เกรด 3) ร๎อยละ 72 
6. นักเรียน มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ร๎อยละ 90 

- แบบทดสอบทักษะภาษาตํางประเทศ 
- แบบประเมินเจตคติหรือความพึงพอใจในการ
ด าเนินกิจกรรมของภาษาตํางประเทศ 
- แบบรายงานผลการทดสอบวัดความรู๎ทาง
ภาษา 
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
- แบบรายงานผลการทดสอบวัดความรู๎
ระดับชาติ O-NETรายวิชาภาษาอังกฤษ  
ปีการศึกษา 2563 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 นักเรียนสามารถสอบวัดระดับความรู๎ภาษาตํางประเทศตามกรอบมาตรฐานระดับชาติและสากล 
9.2 นักเรียนได๎ฝึกฝนทักษะทางภาษาและมีผลการสอบวัดความรู๎ระดับชาติ O-NETรายวิชาภาษาอังกฤษ     
     ปีการศึกษา 2563 ผํานเกณฑ์มาตรฐาน 
9.3 นักเรียนได๎แสดงศักยภาพด๎านภาษาและสามารถน าไปใช๎เพ่ือการแขํงขันได๎ 
9.4 นักเรียนมีเจคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ สามารถท ากิจกรรมรํวมกันอยํางมีความสุข 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งบประมาณ 6,500 บาท 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสตามมาตรฐานสากล DELF Scdaire A1-A2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภิญญา   กองสวรรค์ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 คําสมัครสอบ 10 คน 650 6,500  
  รวมเป็นเงิน    6,500 บาท ( หกพันห้าร้อยบาทถ้วน )   

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งบประมาณ 10,000 บาท 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

กิจกรรม การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง (HSK) ประจ าปี 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววราพร  ศรีอินทร์ 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 คําลงทะเบียนสอบ 10 คน 1,000 10,000  

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000  
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งบประมาณ 24,000 บาท 

ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม การอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานส าหรับ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาววีรญา เมฆกระจาย 2. นางสาวณภัทร  พูลเส็ง 3. นางสาวพรรณพัชนันท์  
โชคเดํนเป็นศรี 4. นางสาวขนิษฐา อยูํข๎างแรม 5. นางสาวพรเพ็ญ นิลพร 6. นายอนุสิทธิ์ คงรอด   
7. นายอดิเทพ  แสนสี 8. นางสาววิลาสินี เพียรธัญกิจ 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. คําอาหารวําง ส าหรับนักเรียน (เช๎า) 600 คน 20 12,000  
2 คําอาหารวําง ส าหรับนักเรียน (บําย) 600 คน 20 12,000  

รวมเป็นเงิน (สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 24,000  
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กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ :  งานพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ชื่อโครงการ  :  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
ชื่อกิจกรรม    :  เสริมสร๎างส านึกรักการอํานและการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาคุณภาพความสามารถของผู๎เรียน 

     ในการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแตํละระดับชั้น 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  :  ข๎อที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ :  ข๎อที่ 1 ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการ

แขํงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.)   :  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ด้านที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ด้านที่ 2.5  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคม                 
              ที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคม 
            แหํงการเรียนรู๎ 

   เป้าหมายที่ 4 แหลํงเรียนรู๎ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู๎ 
   มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎โดยไมํจ ากัด 

                                                  เวลาและสถานที่ 
สนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  :  ด๎านที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  
                                                                                       มีคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  :  นางรุํงนภา  บรรเจิดกิจ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  :  1 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ  :    โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 
1. หลักการเหตุผล 

ประเทศไทยให๎ความส าคัญกับการอํานและการเรียนรู๎มาเป็นระยะเวลานาน ทั้งหนํวยงานภาครัฐบาลและ
เอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู๎และรณรงค์สํงเสริมอําน รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายด๎านการอํานอยํางตํอเนื่อง 
ทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตํอรัฐสภา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ ตลอดจนนโยบายด๎านการศึกษา  

การอํานเป็นพ้ืนส าคัญในการแสวงหาองค์ความรู๎ที่จ าเป็นตํอการด าเนินชีวิต ชํวยให๎พัฒนาสติปัญญา 
ความสามารถ พฤติกรรมและคํานิยมตําง ๆ รวมทั้งชํวยชี้น าการด ารงชีวิตไปในทิศทางที่ดีให๎แกํมนุษย์ อีกทั้ งการอําน
ยังเป็นหัวใจส าคัญในกิจกรรมทั้งหลายในการจัดการเรียนรู๎ในทุกสาระการเรียนรู๎ซึ่งจะชํวยให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎รู๎
อยํางมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ การอํานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่งในการสํงเสริมให๎เกิดกับนักเรียน  

การสร๎างนิสัยรักการอํานให๎แกํเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องส าคัญ เพราะการอํานเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การศึกษาหาความรู๎ควบคูํกับทักษะอ่ืน การอํานเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการเรียนรู๎และการพัฒนาสติปัญญาของคนใน
สังคม การอํานท าให๎เกิดการพัฒนาด๎านสติปัญญา ความรู๎ ความสามารถ พฤติกรรมและคํานิยมตําง ๆ รวมทั้งชํวยใน
การเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตพัฒนาไปสูํสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอํานจึงมีความส าคัญตํอเด็กและเยาวชนเป็นอยําง
ยิ่งปัจจุบันการอํานหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไมํแพรํหลาย  การอํานหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งน๎อยลงไปสาเหตุ
มีอยูํหลายประการ  นับตั้งแตํการขาดแคลนหนังสือที่ดี  และตรงกับความสนใจ  การขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ๎นให๎
เห็นความส าคัญของการอําน ตลอดจนนิสัยรักการอํานทั้งในและนอกสถานที่  ดังนั้น  การอํานหนังสือจนเกิดเป็น
นิสัย  จ าเป็นต๎องมีการปลูกฝังและชักชวนให๎เกิดความสนใจ  กระทรวงศึกษาธิการจึงได๎ประกาศเจตนารมณ์ให๎
ปี  “๒๕๔๙ เป็นปีแหํงการปฏิรูปการเรียนการสอน” เพ่ือให๎เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิด
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วิเคราะห์  ทักษะการใช๎ภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ  โดยเฉพาะอยํางยิ่ง  การจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรัก
การอําน  เป็นสํวนส าคัญที่จะชํวยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้น
และท าให๎การด าเนินการตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ   โดยได๎ด าเนินงาน
โครงการสํงเสริมนิสัยรักการอํานมาโดยตลอดอยํางตํอเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 การจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎จึงเป็นหน๎าที่ส าคัญโรงเรียนตะพานหิน อันเป็นหนํวยงาน
ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องโดยตรงกับการจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให๎ท าได๎ คิดเป็น 
ท าเป็น รักการอํานและเกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง อันเป็นสิ่งที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.2542 ก าหนด
ไว๎ ดังนั้น กลุํมงานพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ตระหนักถึงบทบาทดังกลําวจึงจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การอําน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแตํละระดับชั้นเพ่ือสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎ เพ่ือ
สํงเสริมนิสัยรักการอํานให๎กับนักเรียนทุกระดับชั้นและมีครูเข๎ารํวมกิจกรรมของกิจกรรมทุกคน 
 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎มีนิสัยรักการอําน รักการค๎นคว๎าและเกิดการใฝุรู๎ใฝุเรียน 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนใช๎เวลาวํางเข๎าใช๎ห๎องสมุด 
3. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนสืบค๎นข๎อมูลสารสนเทศในห๎องสมุดอยํางตํอเนื่อง 
4. เพ่ือจัดซื้อจัดหาหนังสือใหมํ สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารและวารสาร และสื่อดิจิทัลที่ทันสมัยและเพียงพอตํอ  
    ความต๎องการให๎บริการ 
5. เพ่ือจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห๎องสมุดสํงเสริมนิสัยรักการอําน 

 
3. เป้าหมายในการด าเนินกจิกรรม 

3.1 เชิงปริมาณ  :   
- นักเรียนมีส านึกรักการอํานสามารถอําน เขียน สื่อสารได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 78 
- นักเรียนเข๎าใช๎ห๎องสมุด ร๎อยละ 78 ขึ้นไป 
- นักเรียน ร๎อยละ 78 สืบค๎นข๎อมูลสารสนเทศในห๎องสมุดอยํางตํอเนื่อง 

3.2 เชิงคุณภาพ  :  นักเรียนมีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎จากห๎องสมุดอยํางตํอเนื่อง 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม            
                      
           
            ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.2564 
ผู้ร

ับผ
ิดช

อบ
 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
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ม.
ค.

 

ก.พ
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ส.ค
. 

ก.ย
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1.  การเตรียม/วางแผน (P)    
    -  ประชุมวางแผน 
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2.  การด าเนินงานตามแผน (D) 
    -  เสนอและอนุมัติโครงการ 

            

3.  ด าเนินโครงการ (D) : 
     - จัดซื้อหนังสือใหมํ 
     - จัดซื้อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ 
วารสาร นิตยสาร 
     - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
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กิจกรรม            
                      
           
            ระยะเวลาด าเนินการ 
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ส านักงานกิจกรรมสํงเสริมการ
อําน 
     - กิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพ่ือ
สํงเสริมการอํานและเปิดบ๎าน
วิชาการ 
     - กิจกรรมงานสัปดาห์
ห๎องสมุด 
     - รักการอํานโดยใชํหนังสือ
พระราชนิพนธ์ฯ 
4.  การติดตามตรวจสอบ (C)  
    -  สรุปผลการด าเนินการ 

            

5.  การประเมิน/รายงานผล (A) 
    -  ประเมินโครงการ 

            

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิตของโครงกิจกรรม (Output) ผลลัพธ์ของกิจกรรม (Outcome) 
นักเรียนมีส านึกรักการอํานสามารถอําน เขียน 
สื่อสารได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 78 

นักเรียนมีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎จาก
ห๎องสมุดอยํางตํอเนื่อง 

นักเรียนเข๎าใช๎ห๎องสมุด ร๎อยละ 78 ขึ้นไป 
ห๎องสมุดมีหนังสือใหมํ สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารและ
วารสาร และสื่อดิจิตอลที่ทันสมัยและเพียงพอตํอ
ความต๎องการให๎บริการ 
ห๎องสมุดจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห๎องสมุด 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลผลิตของกิจกรรม 
(Output) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

นักเรียนมีนิสัยรักการ
อํานและแสวงหาความรู๎
จากห๎องสมุดอยําง
ตํอเนื่อง 

นักเรียนมีความสามารถในการอําน เขียน สื่อสารได๎ตาม
เกณฑ์ระดับชั้น 

ร๎อยละ 78 

นักเรียนเข๎าใช๎ห๎องสมุด ร๎อยละ 78 
ห๎องสมุดมีหนังสือใหมํ สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารและวารสาร 
และสื่อดิจิตอลที่ทันสมัยและเพียงพอตํอความต๎องการ
ให๎บริการ 

ร๎อยละ 78 

ความพึงพอใจตํอการใช๎บริการห๎องสมุด ร๎อยละ 78 
ความพึงพอใจตํอกิจกรรมงานสัปดาห์ห๎องสมุด ร๎อยละ 78 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 

เงินงบประมาณ 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าครุภัณฑ ์ ค่าวัสดุ 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ จ านวน 

ราคา 
(ต่อหน่วย) 

จ านวน 
ราคา 

(ต่อหน่วย) 
1 จัดซื้อหนังสือใหมํ - - - - - 15,000 เงินอุดหนุน 
2 กิจกรรมงานสัปดาห์ห๎องสมุด - - - - - 25,000 เงินอุดหนุน 
3 จัดซื้อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วารสาร 

นิตยสาร 
- - - - - 30,000 เงินอุดหนุน 

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน
กิจกรรมสํงเสริมรักการอําน 

- - - - - 15,000 เงินอุดหนุน 

5 กิจกรรมแฟนพันธุ์แท๎สารานุกรม
ไทย 

- - - - - 3,000  

6 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพ่ือสํงเสริม
การอําน 

- - - - - 5,000 เงินอุดหนุน 

7 รักการอํานโดยใช๎หนังสือพระราช
นิพนธ์ฯ 

- - - - - 3,000  

รวม 96,000  
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนมีส านึกรักการอํานสามารถอําน เขียน 
สื่อสารได๎ตามเกณฑ์ระดับชั้น 

ประเมินผลการอํานคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์การอํานคิดวิเคราะห์เขียนของ
นักเรียน ไมํน๎อยกวํา ระดับ 78 

นักเรียนเข๎าใช๎ห๎องสมุดสม่ าเสมอ - สถิติการเข๎าใช๎ห๎องสมุด 
- สถิติการยืม – คืนหนังสือ 
- สถิติการเข๎าใช๎ห๎องสืบค๎น

สารสนเทศห๎องสมุด 

- สถิติการเข๎าใช๎ห๎องสมุด 
- สถิติการยืม – คืนหนังสือ 
- สถิติการเข๎าใช๎ห๎องสืบค๎น

สารสนเทศห๎องสมุด 
ห๎องสมุดมีหนังสือใหมํ สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร
และวารสาร และสื่อดิจิตอลที่ทันสมัยและ
เพียงพอตํอความต๎องการให๎บริการ 

ประเมินความพึงพอใจ -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจตํอการใช๎บริการห๎องสมุด 
ความพึงพอใจตํอกิจกรรมงานสัปดาห์
ห๎องสมุด 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอําน รักการค๎นคว๎าและเกิดการใฝุรู๎ใฝุเรียน 
2. นักเรียนใช๎เวลาวํางเข๎าใช๎ห๎องสมุดสม่ าเสมอ 
3. นักเรียนสืบค๎นข๎อมูลสารสนเทศในห๎องสมุดอยํางตํอเนื่อง 
4. ห๎องสมุดมีหนังสือใหมํ สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารและวารสาร และสื่อดิจิตอลที่ทันสมัยและเพียงพอตํอความ 
    ต๎องการให๎บริการ 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ)  
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ :  งานพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น (ห้องสมุด)  
งบประมาณ  :  96,000 บาท  
โครงการ :  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
กิจกรรม  :  กิจกรรมเสริมสร๎างส านึกรักการอํานและการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาคุณภาพความสามารถของผู๎เรียน 
     ในการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางรุํงนภา  บรรเจิดกิจ 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 จัดซื้อหนังสือใหมํ - - 15,000  
2 กิจกรรมงานสัปดาห์ห๎องสมุด - - 25,000  
3 จัดซื้อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร - - 30,000  
4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกิจกรรมสํงเสริม

รักการอํานและเปิดบ๎านวิชาการ 
- - 

15,000  

5 กิจกรรมแฟนพันธุ์แท๎สารานุกรมไทย - - 3,000  
6 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพ่ือสํงเสริมการอําน - - 5,000  
7 รักการอํานโดยใชํหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ - - 3,000  

  รวมเป็นเงิน 96,000  
( เก้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน )  
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กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ชื่อกิจกรรม   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

สนองเป้าประสงค์  ข้อที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพ 
                                         ในการแข่งขัน 

       2 ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการ 
          เรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ผ่านกระบวนการคิด ได้เท่าทันการ   
          เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และ 
                                              นวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านที่ 3 มีงานท า มีอาชีพ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรพิสุทธิ์  แสงค าธนาศิริ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง       ใหม่ 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 

การเตรียมนักเรียนให๎พร๎อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่
เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 สํงผลตํอวิถีการด ารงชีพของสังคมอยํางทั่วถึง ครูจึงต๎องมีความตื่นตัวและเตรียมพร๎อมในการ
จัดการเรียนรู๎เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตสังคมและในโลก  โดยทักษะแหํง
ศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู๎ (Learning Skill) ซ่ึงท าให๎มี    การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู๎
เพ่ือให๎นักเรียนหรือเยาวชนในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู๎ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียม    ความพร๎อมด๎านตําง ๆ  

       ทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได๎กลําวถึงทักษะเพ่ือการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ สาระวิชาก็มีความส าคัญ แตํไมํเพียงพอส าหรับการเรียนรู๎เพ่ือมีชีวิตในโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู๎สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค๎นคว๎าเอง
ของศิษย์ โดยครูชํวยแนะน า และชํวยออกแบบกิจกรรมที่ชํวยให๎นักเรียนแตํละคนสามารถประเมินความก๎าวหน๎าของ
การเรียนรู๎ของตนเองได๎  

สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด๎วย ภาษาแมํ และภาษาส าคัญของโลก ศิลปะ  คณิตศาสตร์ การ
ปกครองและหน๎าที่พลเมือง  เศรษฐศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์   ตลอดทั้ง 8 กลุํมสาระการ
เรียนรู๎  โดยวิชาแกนหลักนี้จะน ามาสูํการก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญตํอการจัดการเรียนรู๎ใน
เนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เพ่ือให๎เกิดทักษะด๎านการเรียนรู๎และนวัตกรรม  ทักษะด๎าน
สารสนเทศ และทักษะด๎านชีวิตและอาชีพ ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต๎องเรียนรู๎ตลอดชีวิต คือ การ
เรียนรู๎ 3R x 7C  3R คือ  Reading (อํานออก), (W)Riting (เขียนได๎), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
7C ได๎แกํ  Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
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แก๎ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด๎านการสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural 
Understanding (ทักษะด๎านความเข๎าใจความตํางวัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน์)  Collaboration, Teamwork and 
Leadership (ทักษะด๎านความรํวมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู๎น า)  Communications, Information, and 
Media Literacy (ทักษะด๎านการสื่อสารสารสนเทศ และรู๎เทําทันสื่อ)  Computing and ICT Literacy (ทักษะด๎าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการ
เรียนรู๎) 

 กลุํมงานบริหารวิชาการ  โรงเรียนตะพานหิน เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ได๎
มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือวําเป็นกระบวนการ ที่ส าคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แล๎ว การจัดการเรียนรู๎ต๎องยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือ
ปฏิบัติจริง แสวงหาความรู๎โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎และวิธีการเรียนรู๎ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง    การ
แขํงขันทักษะทางวิชาการนักเรียน การสอนเสริม การสอนตามความเหมาะสม นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ จะสํงเสริม 
สนับสนุนให๎นักเรียน ครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได๎ลงมือฝึกปฏิบัติ เรียนรู๎และแก๎ไขปัญหาตาม
สถานการณ์ได๎เป็นอยํางดีและเป็นการสํงเสริมนักเรียน ครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถด๎าน
ตําง ๆ ได๎มีโอกาสแสดงออกอยํางเต็มศักยภาพสํงผลให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น     ซึ่งยังสนอง1ใน 6 
นโยบายเรํงดํวนของ สพฐ. เรื่องยกระดับการเรียนการสอน ม.ปลาย ให๎เข๎มแข็ง 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนให๎สูงขึ้น 

2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนได๎แสดงออกถึงความสามารถในด๎านศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 
3. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ให๎นักเรียนแสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศด๎านศิลปหัตถกรรม วิชาการและ 

เทคโนโลยี ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสํงเสริมให๎ไปแขํงขันระดับภาค และระดับประเทศ 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตะพานหิน  เข๎ารํวมกิจกรรม การแขํงขันทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

3.1.2  นักเรียนโรงเรียนตะพานหินร๎อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นทุกรายวิชา 
 3.2.2  มีนักเรียนได๎รับรางวัลจากการแขํงขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือและระดับชาติเพ่ิมขึ้น 
 3.2.3  นักเรียนโรงเรียนตะพานหินมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
3.3 เป้าหมายเชิงคุณธรรม 
 3.3.1  นักเรียนโรงเรียนตะพานหินมีวินัย มีภูมิรู๎ และรับผิดชอบตํอตนเองเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎  
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4. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางในการจัด
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกิจกรรมการ
แขํงขันทางวิชาการ 
2. จัดกิจกรรมการแขํงขันทางวิชาการเพ่ือหาตัวแทนระดับ
โรงเรียน  

 
 

ตุลาคม 2563 

 
 

กลุํมงานบริหารวิชาการ 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. ฝึกซ๎อมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับโรงเรียน
เข๎ารํวมการแขํงขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ฝึกซ๎อมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาเข๎ารํวมการแขํงขันในระดับภาค 
3. ฝึกซ๎อมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข๎า
รํวมการแขํงขันในระดับประเทศ 
4. ด าเนินการทบทวนความรู๎กํอนการทดสอบวัดผล
ระดับชาติ 

 
ตุลาคม – พฤศจิกายน

2563 
พฤศจิกายน – 

ธันวาคม 2563 
มกราคม – มีนาคม    

2564 
 

 
 

คณะครู 
โรงเรียนตะพานหิน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 2563 – 
มีนาคม 2564 

 

 
กลุํมงานบริหารวิชาการ 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
- รายงานผลการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยี 
- รายงานผลการทดสอบระดับชาติ 
 

 
มีนาคม – เมษายน    

2564 
 

 
กลุํมงานบริหารวิชาการ 

 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิตของกิจกรรม ผลลัพธ์ของกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมสํงเสริมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- การเตรียมพร๎อมการสอบและวิเคราะห์ข๎อสอบ

ระดับประเทศ O-NET 
- การจัดการทดสอบระดับชาติปีละ 1 ครั้ง 
- การสอบ Pre O-NET 
- การสอนเสริม ติวเข๎มกํอนสอบวัดผลการเรียนรู๎

และระดับประเทศ 
- การสอบวัดความรู๎(ข๎อสอบกลางนักเรียน ม.ต๎น) 
- การจัดสอบรู๎เรื่องการอําน ฯ (PISA) 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับประเทศสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมการแขํงขันทางวิชาการ 
- สัปดาห์วิชาการ 
- การฝึกซ๎อมและแขํงขันทักษะวิชาการ 

1) นักเรียนโรงเรียนตะพานหินได๎เข๎า 
รํวมกิจกรรมการแขํงขันทางวิชาการ(ศิลปหัตถกรรม) 
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ผลผลิตของกิจกรรม ผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนระดับโรงเรียนเข๎ารํวมการแขํงขัน

ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค 

และระดับประเทศ ทุกกลุํมสาระฯ 

2) นักเรียนโรงเรียนตะพานหินได๎รับความรู๎ และ
ทักษะจากการเข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันทางวิชาการ 
(ศิลปหัตถกรรม) 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลผลิตของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ร๎อยละ 70 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของ
นักเรียนสูงกวําคะแนนระดับชาติ 

สูงกวําทุก
รายวิชา 

การแขํงขันศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยี  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา    
ระดับภาค และระดับประเทศ 

ตัวแทนนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขัน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได๎รับรางวัล 

ร๎อยละ 80 

นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทองจากการ
แขํงขันศิลปหัตถกรรม 

ร๎อยละ 70 

ตัวแทนนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขัน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
ระดับภาคเหนือได๎รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนไปแขํงขันระดับประเทศ 

ร๎อยละ 10 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนวิชาการ และเทคโนโลยี 
กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ 431,860บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร๎อยหกสิบบาทถ๎วน)  
จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

ที ่ รายการ   
ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 

ครุภัณฑ์ วัสดุ 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ ราคา จ านวน ราคา จ านวน 

1 วัสดุในการฝึกซ๎อมและ
จัดท าอุปกรณ์ในการ
แขํงขันศิลปหัตถกรรมฯ 

   30,000  30,000  

เงินอุดหนุน 

 

 

2 เอกสารในการท าแบบ
ฝึก,น าเสนอผลงานและ
เกียรติบัตรของนักเรียน
และครู 

   8,000  8,000 
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ที ่ รายการ   
ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 

ครุภัณฑ์ วัสดุ 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ ราคา จ านวน ราคา จ านวน 

3 ปูายชื่อ,บัตรผู๎เข๎ารํวม
การแขํงขัน
ศิลปหัตถกรรมฯ 

   5,000  5,000  

และอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู๎เรียน 

4 คําท่ีพัก, คําเบี้ยเลี้ยง, 
คําเหมารถน านักเรียน
เข๎ารํวมแขํงขัน
ศิลปหัตถกรรมฯ 

388,860     388,860 

รวมทั้งสิ้น      256,000  

7.2 การทดสอบ O-NET , PISA และข้อสอบกลาง 
กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ๎วน) จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

ที ่ รายการ   
ค่าใช้
สอย 

เงินงบประมาณ 
ครุภัณฑ์ วัสดุ 

รวม 
แหล่ง

งบประมาณ ราคา จ านวน ราคา จ านวน 
1 คําเอกสารในการท า

แบบฝึกข๎อสอบ O–NET 
, PISA , ข๎อสอบกลาง 

   30,00
0 

 30,000 เงินอุดหนุน 

รวมทั้งสิ้น      30,000  
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ตัวแทนนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขัน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาได๎รับรางวัล 

ผลการแขํงขันศิลปหัตถกรรม แบบรายงานผลการแขํงขัน 

2. ตัวแทนนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขัน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาได๎รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนไปแขํงขันระดับภาคเหนือ 

ผลการแขํงขันศิลปหัตถกรรม แบบรายงานผลการแขํงขัน 

3. ตัวแทนนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขัน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 
นักเรียนระดับภาคเหนือได๎รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนไปแขํงขันระดับประเทศ 

ผลการแขํงขันศิลปหัตถกรรม แบบรายงานผลการแขํงขัน 

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
มากกวํา 2.50 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของ
นักเรียนสูงกวําคะแนนระดับชาติ 

ผลการทดสอบระดับชาติ แบบรายงานผลการสอบ
ระดับชาติ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนโรงเรียนตะพานหินได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 
 9.2 นักเรียนโรงเรียนตะพานหินได๎รับความรู๎ และทักษะจากจากการเข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยี 
 9.3 นักเรียนโรงเรียนตะพานหินมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ งานห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) 
ชื่อโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ชื่อกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศกึษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 1. คุณภาพผู๎เรียน  
                      ด้านที่  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
         1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เป้าประสงค์  1. ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแขํงขัน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวพรเพ็ญ  นิลพร 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม พฤษภาคม 2564 – เมษายน 2565 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
จุดมุํงหมายในการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตร  พ .ศ .2551  นั้น  มุํงเน๎นให๎มีการจัดกระบวนการการเรียนการ

สอน  และกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎รู๎ทักษะทางวิชาการควบคูํกับทักษะชีวิต  ดังนั้นกิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการและทักษะพิเศษ  จึงมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาตนเองของนักเรียนอยํางสร๎างสรรค์   ให๎สํงเสริม
กิจกรรมที่สามารถให๎นักเรียน ได๎พัฒนาทักษะกระบวนการคิด  ให๎ครบทุกรายวิชา  สามารถบูรณาการเชื่อมโยง
ความรู๎  และความคิด จากรายวิชาตํางๆ น ามาสร๎างองค์ความรู๎ใหมํได๎อยํางหลากหลาย  ดังนั้น  โครงการการเรียน
การสอนโดยใช๎ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Mini English Program)  โรงเรียนตะพานหิน จึงได๎จัดโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน กิจกรรม คํายภาษาอังกฤษ (MEP Camp)  เพ่ือให๎นักเรียนในโครงการฯ  ได๎รับ
การพัฒนาตนเองให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ 

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

2.1 เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนในโครงการห๎องเรียนพิเศษ MEP ได๎แสดงออกอยํางเต็มที่ตามความสามารถและ
ความถนัดทางทักษะของภาษา (Skills & Talents) 

2.2 เพ่ือให๎ผู๎เรียนในโครงการห๎องเรียนพิเศษ MEP มีความรู๎ ความเข๎าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของประเทศเจ๎าของภาษา (Cross Culture Communication) 

2.3 เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนในโครงการห๎องเรียนพิเศษ MEP มีเจตคติท่ีดีตํอวิชาภาษาตํางประเทศและชาว
ตํางประเทศ (Positive Attitude) 

2.4 เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนในโครงการห๎องเรียนพิเศษ MEP สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับมาบูรณาการใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ (Integrated Learning) 

2.5 เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนในโครงการห๎องเรียนพิเศษ MEP รู๎จักการท างานรํวมกันเป็นหมูํคณะ มีความ
สามัคคี มีน้ าใจ รู๎จักการให๎ความชํวยเหลือซึ่งกันและกัน (Group Process) 

2.6 เพ่ือให๎ผู๎เรียนในโครงการห๎องเรียนพิเศษ MEP รู๎ระดับความสามารถของตนเองในการใช๎ภาษาอังกฤษทั้ง  
4 ทักษะได๎แกํ ทักษะการพูด การฟัง การอํานและการเขียน (CEFR)  

 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
15.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนในโครงการห๎องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้น ม.1 – ม.3  
15.2 เชิงคุณภาพ 

- ผู๎เรียนในโครงการห๎องเรียนพิเศษ MEP ได๎รับการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพ่ิมพูน 
ทักษะพิเศษตรงตามศักยภาพอยํางมีคุณภาพ 

- ความพึงพอใจของนักเรียน ผู๎ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีตํอการด าเนินกิจกรรม 
อยูํในระดับคุณภาพดี ร๎อยละ 83 

15.3 เชิงคุณธรรม 
- นักเรียนสามารถอยูํรํวมกันบนความแตกตํางได๎ 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
   1.1 ประชุมวางแผนแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบ     
   1.2 เสนอขออนุมัติโครงการตํอผู๎บริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ คุณธรรม) 
   2.1 กิจกรรมคํายสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนห๎องเรียนพิเศษ MEP  
   2.2 กิจกรรมเข๎ารํวมการแขํงขันมหกรรมวิชาการ 
EP/MEP Open House  
   2.3 กิจกรรมคํายวิชาการภาษาอังกฤษ (MEP 
Camp) 
   2.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนห๎องเรียน
พิเศษ MEP 
   2.5 กิจกรรมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และระบบงาน
ห๎องเรียนพิเศษ MEP 
   2.6 คําจ๎างครูชาวตํางชาติ  
 
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน)     
   3.1 สังเกต สัมภาษณ์ สอบถามผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ขณะด าเนินโครงการและหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
พอประมาณ) 
   4.1 วัดผลประเมินผลและรายงานโครงการ 
 

 
พฤษภาคม 2564 – 

เมษายน 2565 
 
 

มิถุนายน 2564 
 

กรกฎาคม – สิงหาคม 
2564 

มกราคม 2565 
 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2564 

พฤษภาคม 2564 – 
มีนาคม 2565 

พฤษภาคม 2564 – 
เมษายน 2565 

 
พฤษภาคม 2564 – 

มีนาคม 2565 
 
 

เมษายน 2565 

นางสาวพรเพ็ญ  นิลพร 
และคณะ 

 
 

 
 

 
 



๑๕๒ 
 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 

1) นักเรียนในโครงการห๎องเรียนพิเศษ MEP เข๎า
รํวมกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู๎เรียน  

1) นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางวิชาการ และทักษะ
พิเศษ (Skills & Talents) เพ่ิมข้ึน 
2) นักเรียนในโครงการห๎องเรียนพิเศษ MEP มีเจตคติที่
ดีตํอภาษาอังกฤษ 

 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1) นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการ และทักษะพิเศษ (Skills & 
Talents) เพ่ิมขึ้น 
2) นักเรียนในโครงการห๎องเรียนพิเศษ
MEP มีเจตคติท่ีดีตํอภาษาอังกฤษ 

1) นักเรียนสามารถอําน เขียน สื่อสารได๎ตาม
เกณฑ์ระดับชั้น ในระดับดี  
2) นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎ตามเกณฑ์ระดับ
ชั้นในระดับดี 
3) นักเรียนยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความ
แตกตํางและหลากหลายในระดับดี 
4) นักเรียนและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจตํอ
การจัดกิจกรรม ในระดับดี 

ร๎อยละ 85 
 
ร๎อยละ 85 
 
 
 
ร๎อยละ 95 
 
ร๎อยละ 83 

 

    7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
    ใช๎งบประมาณ  1,506,000 บาท  (หนึ่งล๎านห๎าแสนหกพันบาทถ๎วน)   จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามกิจกรรม 
ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

1 กิจกรรมเข๎ารํวมการแขํงขันมหกรรม
วิชาการ EP/MEP Open House 

150,000 เงินบ ารุง
การศึกษา
ห๎องเรียน

พิเศษ MEP 
(12,000 บาท* 
90 คน *2 ภาค

เรียน 
= 2,160,000 

บาท) 

ภาคเรียนที่ 
1/2564 

2 กิจกรรมคํายวิชาการภาษาอังกฤษ  
(MEP Camp) 

280,000 ภาคเรียนที่ 
2/2564 

3 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ห๎องเรียนพิเศษ MEP 

81,000 ภาคเรียนที่ 
1/2564 

4 กิจกรรมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และระบบงาน
ห๎องเรียนพิเศษ MEP 

50,000 ปีการศึกษา 
2564 

5 คําจ๎างครูชาวตํางชาติ ห๎องเรียนพิเศษ MEP 945,000 ปีการศึกษา 
2564 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,506,000   



๑๕๓ 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1) นักเรียนสามารถอําน เขียน สื่อสารได๎
ตามเกณฑ์ระดับชั้น ในระดับดี  
2) นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอยําง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎ตามเกณฑ์ระดับ
ชั้นในระดับดี 
3) นักเรียนยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบน
ความแตกตํางและหลากหลายในระดับดี 
4) นักเรียนและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจ
ตํอการจัดกิจกรรม ในระดับดี 

 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และผลการอําคิด
วิเคราะห์ เขียน 
 
 
 
2) ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู๎เรียน 
3) ประเมินความพึงพอใจ 

1) แบบบันทึกสรุปผลการเรียน
นักเรียน 
 
 
 
 
2) แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
3) แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู๎เรียนในโครงการห๎องเรียนพิเศษ MEP แสดงออกอยํางเต็มท่ีตามความสามารถและความถนัดทาง

ทักษะของภาษา (Skills & Talents) 
9.2 ผู๎เรียนในโครงการห๎องเรียนพิเศษ MEP มีความรู๎ ความเข๎าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของ

ประเทศเจ๎าของภาษา (Cross Culture Communication) 
9.3 ผู๎เรียนในโครงการห๎องเรียนพิเศษ MEP มีเจตคติที่ดีตํอวิชาภาษาตํางประเทศและชาวตํางประเทศ 

(Positive Attitude) 
9.4 ผู๎เรียนในโครงการห๎องเรียนพิเศษ MEP สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับมาบูรณาการใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

(Integrated Learning) 
9.5 ผู๎เรียนในโครงการห๎องเรียนพิเศษ MEP รู๎จักการท างานรํวมกันเป็นหมูํคณะ มีความสามัคคี มีน้ าใจ รู๎จัก

การให๎ความชํวยเหลือซึ่งกันและกัน (Group Process) 
9.6 ผู๎เรียนในโครงการห๎องเรียนพิเศษ MEP รู๎ระดับความสามารถของตนเองในการใช๎ภาษาอังกฤษทั้ง 4 

ทักษะ ได๎แกํ ทักษะการพูด การฟัง การอํานและการเขียน (CEFR) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔ 
 

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
ชื่อโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาผู๎เรียนห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  
               ปีการศึกษา 2564 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ ข้อที ่ 1. ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแขํงขัน 
   2. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียน 

    ได๎ลงมือปฏิบัติ ผํานกระบวนการคิด ได๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.)  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 

ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
   3.2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนรู๎ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
 ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร๎างโอกาส ความเสมอภาคและความเทําเทียมทางการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางวิยะดา สงําไพบูลย์ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม พฤษภาคม 2564 – เมษายน 2565 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
 กระบวนการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของนักเรียนห๎องเรียนพิเศษมีนโยบายให๎
นักเรียน ได๎เรียนรู๎อยํางมีทักษะกระบวนการเรียนรู๎ที่ถูกต๎อง  มีความรอบรู๎อยํางนักวิทยาศาสตร์ 
การเข๎าคํายรับการอบรมเนื้อหาสาระท่ีเข๎มข๎นหรือการศึกษาดูงาน เป็นความจ าเป็นของหลักสูตร
ห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่ชํวยเสริมสร๎างความรอบรู๎เชิงวิชาการ  ท าให๎เกิด
ประสบการณ์ที่กว๎างขวางให๎แกํนักเรียนได๎ เพื่อประโยชน์ในศึกษาระดับสูงที่สอดคล๎องกับ
เปูาหมายของหลักสูตรห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
1. เพ่ือให๎นักเรียนได๎ทบทวน เสริมความรู๎ใหมํ  ฝึกปฏิบัติทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
2. เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
3. เพ่ือให๎นักเรียนเสริมสร๎างความสามัคคี  ฝึกการท างานรํวมกันเป็นกลุํม เสริมสร๎างระเบียบวินัย ให๎นักเรียน   
และการใช๎ชีวิตรํวมกับผู๎อ่ืน 
 



๑๕๕ 
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 90 คน 
  3.1.2  ครูเข๎ารํวมกิจกรรมจ านวน  6  คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี สูงกวําในปีการศึกษาท่ีผํานมา (2563) 
  3.2.2 มีทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และแก๎ไขปัญหาที่หลากหลาย 
  3.2.3 สนใจแสวงหาความรู๎จากแหลํงตํางๆรอบตัวจากการใช๎แหลํงการเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน 
3.3 เชิงคุณธรรม 

 3.3.1 นักเรียนมีความสามัคคีในการท างานเป็นกระบวนการกลุํม 
 3.3.2 นักเรียนมีน้ าใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผํตํอครูและเพ่ือน ๆ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
    1) ประชุมวางแผนโครงการห๎องเรียนพิเศษ ฯ ม. ต๎น 
    2) เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ คุณธรรม) 
    1) กิจกรรมเข๎าคํายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล๎อม 
    2) กิจกรรมเข๎าคํายโครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น 
    3) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพ่ือเข๎ารํวมการแขํงขัน
โครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับ
ภูมิภาค 
    4) พัฒนาระบบแหลํงเรียนรู๎ห๎องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน)     
    1) สังเกต สัมภาษณ์ สอบถามผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมขณะ
ด าเนินโครงการและหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
     พอประมาณ) 
    1) ประเมินโครงการ 
    2) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

พฤษภาคม 2564 
 
 

สิงหาคม 2564 
 

ธันวาคม 2564 
 
 

สิงหาคม 2564 
 
 

มกราคม 2565 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 2565 
 

 
เมษายน 2565 

 
 

นางวิยะดา สงําไพบูลย์ 
และคณะ 

 
 

 
 
 



๑๕๖ 
 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 

1) นักเรียนและครูห๎องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข๎ารํวมกิจกรรม   
ที่จัดขึ้น 
 

นักเรียนห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 2/1 และ 3/1 
  1) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี สูงกวํา ในปี
การศึกษาท่ีผํานมา (2563) 
  2) มีทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ และ
แก๎ไขปัญหาที่หลากหลาย     
  3) สนใจแสวงหาความรู๎จากแหลํงตํางๆรอบตัวใช๎
ห๎องสมุดแหลํงความรู๎และสื่อตํางๆ ได๎ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1) นักเรียนห๎องเรียนพิเศษฯ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎นโรงเรียนตะพานหิน  
ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 
2) ครูห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์  ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

1) ร๎อยละของนักเรียนห๎องเรียนพิเศษ
ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
โรงเรียนตะพานหิน  ได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
2) ร๎อยละของครูห๎องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

ร๎อยละ   80 
 
 
 
ร๎อยละ   80 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ใช๎งบประมาณ   720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ๎วน) จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 
 

 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามกิจกรรม 
ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

1 กิจกรรมเข๎าคํายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล๎อม 

300,000 เงินบ ารุง
การศึกษา
ห๎องเรียน

พิเศษฯ ม.ต๎น 
(4,000 บาท* 90 
คน *2 ภาคเรียน 

= 720,000 
บาท) 

ภาคเรียนที่ 
1/2564 

2 กิจกรรมเข๎าคํายโครงงานคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 

300,000 ภาคเรียนที่ 
2/2564 

3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพ่ือเข๎ารํวมการ
แขํงขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในระดับภูมิภาค 

50,000 ภาคเรียนที่ 
2/2564 

4 พัฒนาระบบแหลํงเรียนรู๎ห๎องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

70,000 ภาคเรียนที่ 
2/2564 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 720,000   



๑๕๗ 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1) ร๎อยละของนักเรียนห๎องเรียนพิเศษฯ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นโรงเรียนตะพาน
หิน ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 
2) ร๎อยละของครูโรงเรียนตะพานหิน ได๎รับ
ความรู๎เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

1) การสังเกต 
2) การทดสอบ  

1) แบบสังเกต 
2) แบบทดสอบ 
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี สูงกวําในปีการศึกษาที่ผํานมา (2563) 
9.2 มีทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และแก๎ไขปัญหาที่หลากหลาย 
9.3 สนใจแสวงหาความรู๎จากแหลํงตํางๆรอบตัวใช๎ห๎องสมุดแหลํงความรู๎และสื่อตําง ๆ ได๎ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๘ 
 

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ ข้อที่ 
 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
 2. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือ 

ปฏิบัติ ผ่านกระบวนการคิด ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.)  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ 

ใช้ในชีวิตได้ 
   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 

จัดการเรียนรู ้
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
 ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายพรรษา รื่นรวย 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม พฤษภาคม 2564 – เมษายน 2565 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
 กระบวนการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของนักเรียนห๎องเรียนพิเศษมีนโยบายให๎
นักเรียน ได๎เรียนรู๎อยํางมีทักษะกระบวนการเรียนรู๎ที่ถูกต๎อง  มีความรอบรู๎อยํางนักวิทยาศาสตร์ 
การเข๎าคํายรับการอบรมเนื้อหาสาระท่ีเข๎มข๎นหรือการศึกษาดูงาน เป็นความจ าเป็นของหลักสูตร
ห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่ชํวยเสริมสร๎างความรอบรู๎เชิงวิชาการ  ท าให๎เกิด
ประสบการณ์ที่กว๎างขวางให๎แกํนักเรียนได๎ เพื่อประโยชน์ในศึกษาระดับสูงที่สอดคล๎องกับ
เปูาหมายของหลักสูตรห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
1. เพ่ือให๎นักเรียนได๎ทบทวน เสริมความรู๎ใหมํ  ฝึกปฏิบัติทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
2. เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
3. เพ่ือให๎นักเรียนเสริมสร๎างความสามัคคี  ฝึกการท างานรํวมกันเป็นกลุํม เสริมสร๎างระเบียบวินัย ให๎นักเรียน   
และการใช๎ชีวิตรํวมกับผู๎อ่ืน 
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3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 90 คน 
  3.1.2  ครูเข๎ารํวมกิจกรรมจ านวน  9  คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี สูงกวําในปีการศึกษาท่ีผํานมา (2563) 
  3.2.2 มีทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และแก๎ไขปัญหาที่หลากหลาย 
  3.2.3 สนใจแสวงหาความรู๎จากแหลํงตํางๆรอบตัวจากการใช๎แหลํงการเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน 
3.3 เชิงคุณธรรม 

 3.3.1 นักเรียนมีความสามัคคีในการท างานเป็นกระบวนการกลุํม 
 3.3.2 นักเรียนมีน้ าใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผํตํอครูและเพ่ือน ๆ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
    1) ประชุมวางแผนโครงการห๎องเรียนพิเศษ ฯ ม. 
ปลาย 
    2) เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ คุณธรรม) 
    1) การปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ณ โรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม 
    2) คํายบูรณาการของนักเรียนในโครงการห๎องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์  ชั้น ม. 5 
    3) กิจกรรมสํงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ชัน้ ม.4 และ ม.6 
    4) กิจกรรมเข๎าคํายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล๎อม 
    5) กิจกรรมสํงเสริมฟิสิกส์ 
    6) กิจกรรมเตรียมความพร๎อมการแขํงขันโอลิมปิก
วิชาการ 
    7) กิจกรรมการเรียนรู๎ด๎านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
    8) พัฒนาระบบแหลํงเรียนรู๎ห๎องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน)     
    1) สังเกต สัมภาษณ์ สอบถามผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมขณะ
ด าเนินโครงการและหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
     พอประมาณ) 
    1) ประเมินโครงการ 
    2) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม 2564 

 
 

พฤษภาคม 2564 
 

กรกฎาคม 2564 
 

สิงหาคม 2564 
 

พฤศจิการยน 2564 
 

ปีการศึกษา 2564 

ปีการศึกษา 2564 

ปีการศึกษา 2564 

มกราคม 2565 

 

 
 

นายพรรษา รื่นรวยและ
คณะ 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 

1) นักเรียนและครูห๎องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข๎ารํวมกิจกรรม   
ที่จัดขึ้น 
 

นักเรียนห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 2/1 และ 3/1 
  1) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี สูงกวํา ในปี
การศึกษาท่ีผํานมา (2563) 
  2) มีทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ และ
แก๎ไขปัญหาที่หลากหลาย     
  3) สนใจแสวงหาความรู๎จากแหลํงตํางๆรอบตัวใช๎
หอ๎งสมุดแหลํงความรู๎และสื่อตํางๆ ได๎ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1) นักเรียนห๎องเรียนพิเศษฯ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนตะพานหิน  
ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 
2) ครูห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์  ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

1) ร๎อยละของนักเรียนห๎องเรียนพิเศษ
ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนตะพานหิน  ได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
2) ร๎อยละของครูห๎องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

ร๎อยละ   80 
 
 
 
ร๎อยละ   80 
 

 
7. การใช้งบประมาณ 
ใช๎งบประมาณ   720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ๎วน) จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตาม

กิจกรรม 
ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

1 การปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ณ 
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

15,000 เงินบ ารุง
การศึกษา
ห๎องเรียน
พิเศษฯ ม.

ปลาย 
(4,000 บาท* 90 
คน *2 ภาคเรียน 

= 720,000 
บาท) 

ภาคเรียนที่ 
1/2564 

2 คํายบูรณาการของนักเรียนในโครงการ
ห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ชั้น ม. 5 

40,000 ภาคเรียนที่ 
1/2564 

3 กิจกรรมสํงเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ชั้น ม.4 และ ม.6 

280,000 ภาคเรียนที่ 
1/2564 

4 กิจกรรมเข๎าคํายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม 

300,000 ภาคเรียนที่ 
2/2564 

5 กิจกรรมสํงเสริมฟิสิกส์ 20,000 ภาคเรียนที่  
1-2/2564 

6 กิจกรรมเตรียมความพร๎อมการแขํงขัน
โอลิมปิกวิชาการ 

5,000 ภาคเรียนที่ 
1/2564 

7 กิจกรรมการเรียนรู๎ด๎านโปรแกรม 20,000 ภาคเรียนที่  
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตาม

กิจกรรม 
ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

คอมพิวเตอร์ 1-2/2564 
8 พัฒนาระบบแหลํงเรียนรู๎

ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

20,000 ภาคเรียนที่  
2/2564 

9. กิจกรรมคําย STME TP พ่ีสูํน๎อง 20,000  ภาคเรียนที่  
1/2564 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 720,000   
 

8.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1) ร๎อยละของนักเรียนห๎องเรียนพิเศษ
ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนตะพานหิน ได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
2) ร๎อยละของครูโรงเรียนตะพานหิน 
ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 

1) การสังเกต 
2) การทดสอบ  

1) แบบสังเกต 
2) แบบทดสอบ 
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี สูงกวําในปีการศึกษาที่ผํานมา (2563) 
9.2 มีทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และแก๎ไขปัญหาที่หลากหลาย 

9.3 สนใจแสวงหาความรู๎จากแหลํงตํางๆรอบตัวใช๎ห๎องสมุดแหลํงความรู๎และสื่อตําง ๆ ได๎ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
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กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาห๎องปฏิบัติการนาฏศิลป์ให๎เอ้ือตํอการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21  
สนองเป้าประสงค์ ข้อที ่1. ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแขํงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 
                  ด้านที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 

           3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม  
           4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

         ด้านที่ 3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
 และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคม 

          แหํงการเรียนรู๎ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

ด๎านที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง        
มีคุณธรรม  3. มีงานท า มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี  

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาระการเรียนรู๎ศิลปะ  ได๎ก าหนดคุณภาพของผู๎เรียนเมื่อจบชํวงชั้นที่ 3 และ
ชํวงชั้นที่ 4  โดยมีพุทธิพิสัยในระดับขั้น  วิเคราะห์ / สังเคราะห์  ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ทางศิลปะที่ตนถนัดและ
สนใจไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและการเรียนรู๎กลุํมสาระนั้นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   รับผิดชอบและมํุงมั่นในการ
ปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์ในการท างานศิลปะรํวมกับผู๎อ่ืน  สํงเสริมให๎ผู๎เรียนให๎พัฒนาศักยภาพ  
ด๎านองค์ความรู๎  กระบวนการหรือทักษะในการปฏิบัติงาน  และมีลักษณะนิสัยรักการท างาน  สร๎างสรรค์ผลงานได๎
เหมาะสมตามวัย  วิพากษ์วิจารณ์ผลงาน  ชื่นชม  ประยุกต์ใช๎ตลอดจนเผยแพรํผลงาน  และปัจจุบันสื่อ  เทคโนโลยี 
นวัตกรรมทางการศึกษาตําง ๆ ได๎พัฒนาไปอยํางรวดเร็ว สามารถน ามาใช๎ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎กับ
ผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ใช๎ระยะเวลาในการเรียนรู๎น๎อยลง     กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะเห็นความส าคัญตํอการ
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนด   รวมทั้งการพัฒนาผู๎เรียนโดยใช๎สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม  ที่
ทันสมัย และจัดบรรยากาศในห๎องเรียนให๎สะอาด สะดวก  สบาย  และปลอดภัย เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทางด๎าน
ศิลปะให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร เหมาะแกํการจัดการเรียนรู๎กับผู๎เรียน จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพ่ือปรับปรุงห๎องปฏิบัติการนาฏศิลป์ให๎เอ้ือตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดสื่อการเรียนรู๎ตํางๆ  
      ในลักษณะบอร์ดหรือปูายนิเทศ ที่สามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎ของนักเรียน 
       2.2 เพ่ือปรับปรุงซํอมแซมห๎องปฏิบัติการนาฏศิลป์และส านักงานกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะให๎เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎และ    
      สํงเสริมให๎เกิด ความปลอดภัยตํอผู๎เรียน 
 
3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
    3.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนที่เรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ทุกระดับชั้นได๎ใช๎สื่อและห๎องปฏิบัติการ คิดเป็นร๎อยละ 100 
    3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนได๎ใช๎ห๎องปฏิบัติการที่ได๎มาตรฐาน เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชานาฏศิลป์ได๎  
     3.3 เชิงคุณธรรม 

นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียน สามารถตัดสินใจแก๎ปัญหา และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
     1.1 ส ารวจความต๎องการวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
อ านวยความสะดวกท่ีช ารุดตลอดจนการซํอมแซม
ห๎องเรียนและห๎องส านักงาน 
     1.2 ก าหนดแนวปฏิบัติในห๎องกลุํมสาระการเรียนรู๎
ศิลปะตามแนวทางกิจกรรม 5 ส 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ คุณธรรม) 
     2.1 ด าเนินการปรับปรุงห๎องปฏิบัติการนาฏศิลป์ให๎
เอ้ือตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน)     
      3.1  ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมืออ านวยความสะดวก 
      3.2  ประเมินการด าเนินการ 
      3.3  น าปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานปรึกษาหารือ
รํวมกันเป็นระยะ 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
      4.1  ประชุมครูเพ่ือแจ๎งผลการประเมิน 
      4.2  รํวมกันอภิปรายผลการประเมินเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาตํอไป 
      4.3  รายงานผลการประเมินให๎หัวหน๎าสถานศึกษา
ทราบ 

ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2563 - 
ธันวาคม 2563 

 
มกราคม 2564 – 
สิงหาคม 2564 

 
 
 
 

กันยายน 2564 
 

นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ 
 
 
 
 
 
 

นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ 
 

 
  นางกรรณิการ์  สุขสวัสดิ์ 

นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ 
 
 
 

นางกรรณิการ์  สุขสวัสดิ์ 
นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ 



๑๖๔ 
 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 

1) นักเรียนที่เรียนรายวิชา ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
ร๎อยละ 100 ได๎เรียนในห๎องปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพ 
2) ครูมีห๎องปฏิบัติการที่มีความพร๎อม และเอ้ือตํอ
การจัดการเรียนการสอน 
 

1) นักเรียนโรงเรียนตะพานหิน มีทักษะในการเรียน
วิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) อยํางเต็มศักยภาพ  
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) 
อยูํในเกณฑ์ดีสอดคล๎องกับเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
3) ครูจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

   
 6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1) นักเรียนโรงเรียนตะพานหิน มีทักษะใน
การเรียนวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) อยํางเต็ม
ศักยภาพ  
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาศิลปะ 
(นาฏศิลป์) อยูํในเกณฑ์ดีสอดคล๎องกับเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด 
3) ครูจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎    
ในชีวิตได๎ 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ศิลปะ (นาฏศิลป์) ระดับดีมากข้ึนไป 
2) ครูจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
3) ความพึงพอใจตํอการใช๎ห๎องปฏิบัติการ
อยูํในระดับมากท่ีสุด 

ร๎อยละ 70 
 

ร๎อยละ 95 
 
 

ร๎อยละ 90 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ   25,000 บาท  (สองหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ท าหิ้งไหว๎เศียรครู 2 ห๎อง   10,000  เงินอุดหนุน  
2. กั้นประตูห๎องพักครู   10,000    
3. สติ๊กเกอร์ตกแตํงประตู    5,000    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - 25,000 -   
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ 
(นาฏศิลป์) ระดับดีมากขึ้นไป ร๎อยละ 70 
2) ครูจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิต
ได๎ ร๎อยละ 95 
3) ความพึงพอใจตํอการใช๎ห๎องปฏิบัติการอยูํใน
ระดับมากท่ีสุด ร๎อยละ 90 

1) การทดสอบ 
 
2) การประเมิน/การนิเทศ 
 
 
3) การประเมินความ 
พึงพอใจ 

1) แบบทดสอบ 
 
2) แบบประเมิน/แบบนิเทศ 
 
 
3) แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 



๑๖๕ 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนมีห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก  

      เพียงพอ อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี และมีแหลํงเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียน  
9.2 นักเรียนและครูมีสื่อ  เทคโนโลยี และนวัตกรรมกรรมการเรียนรู๎ที่ทันสมัย เอ้ือตํอการจัดการเรียน     
การสอน 

 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ งบประมาณ 25,000 บาท 

โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน  
กิจกรรม พัฒนาห๎องปฏิบัติการนาฏศิลป์ให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ท าหิ้งไหว๎เศียรครู  1 10,000 10,000  
2 กั้นประตูห๎องพักครู 1 10,000 10,000  
3 สติ๊กเกอร์ตกแตํงประตู  1 5,000 5,000  

  รวมเป็นเงิน 25,000  

(สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๖ 
 

ชื่อโครงการ ระดมทรัพยากรเพ่ือจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
 การเรียนรู๎แหํงศตวรรษที่ 21 ของผู๎เรียน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุํมงานบริหารงบประมาณ และบุคคล โรงเรียนตะพานหิน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2564 
ลักษณะกิจกรรม  กิจกรรมใหมํ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด๎วยปัจจุบันการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวนประกอบกับมาตรา 58 แหํง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก๎ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 เปิดโอกาสให๎มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด๎านงบประมาณการเงินและทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น บุคคลครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และตํางประเทศมาใช๎ในการจัดการศึกษา 
 สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกตํางจากในอดีตมาก มีการเคลื่อนย๎ายผู๎คน สื่อเทคโนโลยี     และ
ทรัพยากรตํางๆ จากทั่วทุกมุมโลกอยํางรวดเร็วและสะดวก มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครองระหวํางภูมิภาค ประเทศ สังคมและชุมชน มีความซับซ๎อนและเปลี่ยนแปลงของความรู๎และข๎อมูลขําวสาร
ตลอดเวลาอยํางเป็นพลวัต วิถีชีวิตและการท างานในศตวรรษที่ 21 มีความแตกตํางจากอดีต            มีความเปิด
กว๎าง ยอมรับ และให๎ความส าคัญกับข๎อมูลความรู๎และขําวสารที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกั นมีความ
จ าเป็นอยํางยิ่ง ผู๎คนในศตวรรษนี้จึงไมํสามารถใช๎ความรู๎และทักษะบางอยํางในอดีตมาแก๎ปัญหาในปัจจุบันได๎ดี การ
จัดการศึกษาและการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 จึงไมํใชํกระบวนการถํายทอดความรู๎          แตํคือการสํงเสริมทักษะ
การเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎กับผู๎คน การพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎ใน        ศตวรรษ ที่ 21 นั้นต๎องให๎
ความส าคัญทั้งระบบ โดยการบูรณาการมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การวัด           และการประเมินผล
หลักสูตรการเรียนรู๎ การจัดการเรียนการสอน การสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎              และการพัฒนาครูผู๎สอนเพ่ือ
กํอเกิดผลลัพธ์การเรียนรู๎ที่จ าเป็นและการพัฒนาผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพ        และประสิทธิผลที่พึงประสงค์  
 โรงเรียนตะพานหิน  ตระหนักถึงการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในวิธีการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของผู๎เรียน กอปรกับมีงบประมาณไมํเพียงพอตํอการพัฒนา จึงขอระดมทรัพยากรเพ่ือ  จัดหาสื่อ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน  
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎                   
                แหํงศตวรรษท่ี 21 ของผู๎เรียน 
 2.2 เพ่ือให๎โรงเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน มีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 ครูและบุคลากร จ านวน  148  คน 
 3.1.2 นักเรียน จ านวน 2,154 คน  
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   3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ร๎อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนตะพานหินมีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน     
                  การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แหํงศตวรรษท่ี 21 ของผู๎เรียน 
 3.2.2 ร๎อยละ 100 ของครูและบุคลากรมีเครื่องมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เสริมสร๎าง  
                  ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผู๎เรียน 
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (P) 
      - ประชุมคณะท างานวางแผน 
      - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
มกราคม 2564 
มกราคม 2564 

 
กลุํมงานบริหารงบประมาณ

และบุคคล 
การด าเนินงานตามแผน (D) 
     - ด าเนินงานตามที่วางแผน 

 
พ.ค. 2564 – เม.ย. 2565 

 
กลุํมงานบริหารงบประมาณ

และบุคคล 
และกลุํมงานบริหารวิชาการ 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
      - การติดตาม/ตรวจสอบ 

 
พ.ค. 2564 – เม.ย. 2565 

 
กลุํมงานบริหารงบประมาณ

และบุคคล 
และกลุํมงานบริหารวิชาการ 

การประเมิน/รายงานผล (A) 
      - การประเมิน/รายงานผล 

 
พฤษภาคม 2565 

 
กลุํมงานบริหารงบประมาณ

และบุคคล 
 
5. งบประมาณ      
 5.1 เงินระดมทรัพยากร จ านวน 581,700 บาท (ห๎าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร๎อยบาทถ๎วน) 
  *** หมายเหตุ ประมาณการรายรับจากนักเรียน (2,154*90%)  
 
6. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. ร๎อยละของนักเรียนโรงเรียน
ตะพานหินมีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ     
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎แหํงศตวรรษ  
ที ่21 ของผู๎เรียน 

สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน 

1. ร๎อยละของครูมีเครื่องมือ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม        
การเรียนรู๎ที่เสริมสร๎างทักษะ     
ในศตวรรษท่ี 21 ของผู๎เรียน 
 

สอบถามความพึงพอใจของครู แบบสอบถามความพึงพอใจของครู 
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 ผํานกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 7.2 ครูและบุคลากรมีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎            
                แหํงศตวรรษท่ี 21 ของผู๎เรียน 

7.3 โรงเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน มีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 
โครงการที่ 2 

พัฒนาคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
เงินอุดหนุน 973,170 
เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 182,000 
เงินรายได้ 1,246,050 
อื่นๆ - 

รวมทั้งสิ้น 2,401,220 
(สองล้านสี่แสนหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
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โครงการปีงบประมาณ 256๔ 
 

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เป้าประสงค์ 1. . ผูเรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการ

แขงขัน 
สอดคล๎องมาตรฐานที่ 1. คุณภาพผูเรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีด 
         ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
         สิ่งแวดลอม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10  
      ดานที ่1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง  
      ดานที่ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม   
      ดานที ่3. มีงานท า มีอาชีพ  
 ดานที ่4. เป็นพลเมืองดี 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ กลุมงานบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔ 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  มาตราที่ 6 ไดก าหนดไววา การจัดการศึกษา

ตองเป็นไปเพ่ือการพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูและคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมีความเป็นไทย ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดใหสถานศึกษาดีปลูกฝังคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ  อันไดแก“ขยัน ประหยัด  ซื่อสัตย์ 
มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี มีน้ าใจ” ใหเยาวชน ควบคูกับการพัฒนาเยาวชนใหเป็นคนดี คนเกง อยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข และมีความเป็นเป็นไทย สรางสรรค์คุณประโยชน์แกสังคมไดอยางมีคุณคา นอกจากนี้เมื่อพิจารณาสภาพ
ปัญหาของสังคมในปัจจุบัน จะพบสวนหนึ่งเป็นปัญหาของเยาวชน และสาเหตุของปัญหาที่ส าคัญก็คือ  เยาวชนขาด
คุณธรรม จริยธรรม ไมเห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของตนเอง จากขางตนโรงเรียนตะพานหิน ได
จัดท าโครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่พ่ึงประสงค์ ขึ้น เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเป็นไปตาม
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วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของชาติและไดพัฒนานักเรียนใหเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไดทั้งทางรางกาย  จิตใจ 
สติปัญญา ความรู มีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิตอยางยั่งยืนสืบไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไมขัดกับ 
      กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็นไทย 
2.3 เพ่ือจัดกิจกรรมใหนักเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
2.4 เพ่ือจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนที่มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย  
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม ในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 95 

3.1.2 นักเรียนที่มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็นไทยในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 93 
3.1.3 นักเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

ในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 93 
3.1.4 นักเรียนที่มีสุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม ในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 93 
 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและ 
      วัฒนธรรมอันดีของสังคม ในระดับดี 
3.2.2 นักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็นไทย ในระดับดี 
3.2.3 นักเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ในระดับดี 
3.2.4 นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม ในระดับดี 
 

3.3 เป้าหมายเชิงคุณธรรม 
3.3.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

4. วิธีด าเนินการ (PDCA) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ วัน เดือน ปี ผู๎รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม (P = Plan) 
1.1 สรางความตระหนัก / ประชาสัมพันธ์ ใหเกิดความรู 
ทักษะ และเห็นความส าคัญ 
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 ก าหนดเปูาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
1.4 จัดล าดับความส าคัญของเปูาหมาย 
1.5 ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
1.6 ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1.7 จัดท าแผนปฏิบัติการ 
 

ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานบริหารกิจการ
นักเรียน และคณะ 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ วัน เดือน ปี ผู๎รับผิดชอบ 
2. ขั้นด าเนินการ(D = Do) 
2.1 สงเสริม สนับสนุน จัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
สนับสนุนทรัพยากร 
2.2 ด าเนินการตามแผนที่ไดจากการตกลงจากการประชุม
ปฏิบัติการ โดยโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผูเรียนมีการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 

กลุมงานบริหารกิจการ
นักเรียน และคณะ 

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงาม:ท าบุญใส่
บาตรทุกวันศุกร์ 

ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูวราภรณ์   
บัณฑิตโรจนฤทธิ์ 

กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มิถุนายน – 
สิงหาคม 2564 

ครูคมสันต์  พลต้น 

กิจกรรมวันอาเซียน สิงหาคม 2564 ครูอัญญรัตน์  ฉายทอง 
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตุลาคม 2563 – 

สิงหาคม 2564 
ครูอัญญรัตน์  ฉายทอง 

กิจกรรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครชูัยสิทธิ์  แสงเย็น 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี พฤศจิกายน 
2564 

ครูเรณู  ตรีศิริ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์ ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูธิดารัตน์  โตเทศ 

กิจกรรมฝึกซ้อมวงดนตรีลูกทุ่ง  ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูสงกรานต์  พลประถม 

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราโชบาย
ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู ่
การปฏิบัติ 

ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูชบาไพร  เทียมธรรม 

กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูชบาไพร  เทียมธรรม 

กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส กรกฎาคม 2564 ครูสุภิญญา  กองสวรรค์ 
กิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศสร่วมกับศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูสุภิญญา  กองสวรรค์ 

กิจกรรมวันทานาบาตะ กรกฎาคม 2564 ครูวรัทยา  สายลังกา 
กิจกรรมวันคริสต์มาส ธันวาคม 2563 ครูพรเพ็ญ  นิลพร 
กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ธันวาคม 2563 – 

กุมภาพันธ์ 2564 
ครูสายสุนีย์  สิงห์เวียง 

กิจกรรมพัฒนาบริการแนะแนว ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูธนาวุฒิ  ฟองจางวาง 

กิจกรรมวันส าคัญ ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูนิตยา  ทีดี 

กิจกรรมธนาคารโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมการออม ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูวิยะดา  สง่าไพบูลย์ 



๑๗๓ 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ วัน เดือน ปี ผู๎รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามฯ  
(ปัจฉิมนิเทศ, เชิดชูเกียรติ, ปฐมนิเทศ) 

ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูณฐธร  บุญเกิด 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (เสริมสร้างวินัย
นักเรียน) 

มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2564 

ครูมานิตย์ สุวรรณคีรี 

กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ + STEAM ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูอรนุช  พวงทอง 

กิจกรรมคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรยีน 

กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2564 

ครูภมรชัย  ทัดปอย 

กิจกรรมสถิตินักเรียน ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูกฤดิ์มณี  พลประถม 

กิจกรรม ตพ.ร่วมใจแต่งกายถูกระเบียบ ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูสังเกษ  เจ็กมา 

กิจกรรมบัตรประจ าตัวนักเรียน พฤษภาคม – 
กรกฎาคม 2564 

ครูสายสุนีย์  สิงห์เวียง 

กิจกรรมงานรักษาความปลอดภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในโรงเรียน 

ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูมนัส  สุวรรณคีรี 

กิจกรรมสภานักเรียน ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรยีน 

กิจกรรม To Be No.1 ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรยีน 

กิจกรรมธนาคารขยะ  ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรยีน 

กิจกรรมปีใหม่ มกราคม 2564 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรยีน 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2564 

ครูสายสุนีย์  สิงห์เวียง 

กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูสายสุนีย์  สิงห์เวียง 

กิจกรรมป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูภมรชัย  ทัดปอย 

กิจกรรมสารวัตรนักเรียน ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรยีน 

กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรยีน 

กิจกรรมตพ.ร่วมใจสร้างวินัยจราจร (สวมหมวกนิรภัย) ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรยีน 

กิจกรรมโฮมรูม/หน้าเสาธง ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูกฤดิ์มณี  พลประถม 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ วัน เดือน ปี ผู๎รับผิดชอบ 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ตุลาคม 2563 – 

สิงหาคม 2564 
ครูกฤดิ์มณี  พลประถม 

กิจกรรมอบรมคุณธรรม มกราคม – 
สิงหาคม 2564 

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรยีน 

กิจกรรมโรงเรียนสีขาว ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูวันรบ  อัครศรีชัยโรจน์ 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2564 

กลุมงานบริหารวิชาการ 

กิจกรรมคายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาทักษะ
ชีวิตนักเรียนหองเรียนพิเศษ MEP 

กันยายน – 
พฤศจิกายน 

2564 

ครูพรเพ็ญ  นิลพร 

กิจกรรม อย.นอย ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ครูวรรณา  ทองสุข 

3. ขั้นติดตาม  (C=Check) 
3.1 วางกรอบการตรวจสอบ การประเมินผล 
3.2 จัดหาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
3.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 2564 กลุมงานบริหารกิจการ
นักเรียน และคณะ 

4. ขั้นสรุปผลรายงาน(A = Action) 
4.1 รวบรวมผลการด าเนินงาน 
    4.2 วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
    4.3 สรุปผลการด าเนินและรายงาน 
    4.4 จัดท าสารสนเทศ เผยแพร 

กันยายน 2564 กลุมงานบริหารกิจการ
นักเรียน และคณะ 

 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

- นักเรียนไดพัฒนาตนเองทางดานคุณธรรม จริยธรรม รู
บทบาทหนาที่ของการเป็นเยาวชนที่ดีตอประเทศชาติ 
ชุมชน  และตอครอบครัว 
- นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นหมูคณะเพ่ือแสดงออกถึงความสามัคคี  ความมีวินัย  
และความเสียสละ  
- นักเรียนไดแสดงออกทางจริยธรรม กลาคิด กลาท าใน
สิ่งที่ถูกตองดีงาม  เชน  การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
- นักเรียนไดดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายอยางสม่ าเสมอ 
ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงจาก
ภาวะเสี่ยงตอความรุนแรงทุกประเภท 
- นักเรียนไดเขารวมสรางผลงานกิจกรรมดานศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป กีฬา และนันทนาการ 

- นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม ในระดับดี 
- นักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็นไทย ใน
ระดับดี 
- นักเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย ในระดับดี 
- นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 
ในระดับดี 
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6. งบประมาณที่ใช๎ 
6.1 เงินอุดหนุน    จ านวน   973,170 บาท  
6.2 เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) จ านวน   1,246,050 บาท 
6.3 เงินรายได    จ านวน   182,000 บาท 
6.4 เงินอ่ืนๆ    จ านวน     - บาท 
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน    2,401,220 บาท 
(สองล๎านสี่แสนหนึ่งพันสองร๎อยยี่สิบบาทถ๎วน) 

7. ประมาณการรายละเอียดงบประมาณ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู๎รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได๎ อ่ืนๆ 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน 

1 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะและ
คานิยมท่ีดีงาม:ท าบุญใสบาตรทุก
วันศุกร์ 

ไมขอใช
งบประมาณ    

ครูวราภรณ์   
บัณฑิตโรจนฤทธิ์ 

2 กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

24,000 
   

ครูคมสันต์  พลตน 

3 กิจกรรมวันอาเซียน 10,000    ครูอัญญรัตน์  ฉายทอง 
4 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสู

สถานศึกษา 
ไมขอใช

งบประมาณ 
   

ครูอัญญรัตน์  ฉายทอง 

5 กิจกรรมครอบครัวพอเพียงสู
สถานศึกษาและชุมชน 

15,400  
  

ครชูัยสิทธิ์  แสงเย็น 

6 กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน
ระหวางสี 

50,900 215,400 
  

ครูเรณู  ตรีศิริ 

7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดาน
นาฏศิลป 

53,700 
   

ครูธิดารัตน์  โตเทศ 

8 กิจกรรมฝึกซอมวงดนตรีลูกทุง 60,000 
   

ครูสงกรานต์   
พลประถม 

9 กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพระราโชบายดาน
การศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 10 สูการปฏิบัติ 

18,000 

   

ครูชบาไพร   
เทียมธรรม 

10 กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาทองถิ่น 10,000 
   

ครูชบาไพร   
เทียมธรรม 

11 กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส 12,100 
   

ครูสุภิญญา   
กองสวรรค์ 

12 กิจกรรมคายภาษาฝรั่งเศสรวมกับ
ศูนย์ภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนเฉลิม
ขวัญสตรี 

5,000 
  ไป

ราชการ 

ครูสุภิญญา   
กองสวรรค์ 

13 กิจกรรมวันทานาบาตะ 10,000    ครูวรัทยา  สายลังกา 



๑๗๖ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู๎รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได๎ อ่ืนๆ 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน 

14 กิจกรรมวันคริสต์มาส 15,000    ครูพรเพ็ญ  นิลพร 
15 กิจกรรมคายภาษาและวัฒนธรรม

จีน 
17,100  

  
ครูสายสุนีย์  สิงห์เวียง 

16 กิจกรรมพัฒนาบริการแนะแนว 55,250  
  

ครูธนาวุฒิ   
ฟองจางวาง 

17 กิจกรรมวันส าคัญ 35,000    ครูนิตยา  ทีดี 
18 กิจกรรมธนาคารโรงเรียนเพ่ือ

สงเสริมการออม 
30,000  

  
ครูวิยะดา  สงาไพบูลย์ 

19 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะและ
คานิยมท่ีดีงามฯ 
(ปัจฉิมนิเทศ, เชิดชูเกียรติ, 
ปฐมนิเทศ) 

55,000  

  

ครูณฐธร  บุญเกิด 

20 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
(เสริมสรางวินัยนักเรียน) 

64,020 245,400 
  

ครูมานิตย์ สุวรรณคีรี 

21 กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ + 
STEAM 

82,000  
  

ครูอรนุช  พวงทอง 

22 กิจกรรมคูมือนักเรียนและ
ผูปกครอง 

60,000  
  

กลุมงานบริหารกิจการ
นักเรียน 

23 กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหาร
จราจร 

21,400  
  

ครูภมรชัย  ทัดปอย 

24 กิจกรรมสถิตินักเรียน 4,000    ครูกฤดิ์มณี  พลประถม 
25 กิจกรรม ตพ.รวมใจแตงกายถูก

ระเบียบ 
ไมขอใช

งบประมาณ 
 

  
ครูสังเกษ  เจ็กมา 

26 กิจกรรมบัตรประจ าตัวนักเรียน 32,000    ครูสายสุนีย์  สิงห์เวียง 
27 กิจกรรมงานรักษาความปลอดภัย 

ปูองกันและแกไขปัญหาในโรงเรียน 
32,500  

  
ครูมนัส  สุวรรณคีรี 

28 กิจกรรมสภานักเรียน 10,000    กลุมงานบริหารกิจการ
นักเรียน 

29 กิจกรรม To Be No.1 10,000    กลุมงานบริหารกิจการ
นักเรียน 

30 กิจกรรมธนาคารขยะ 1,000    กลุมงานบริหารกิจการ
นักเรียน 

31 กิจกรรมปีใหม 10,000    กลุมงานบริหารกิจการ
นักเรียน 

32 กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 57,000    ครูสายสุนีย์  สิงห์เวียง 
33 กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน SDQ 
32,000  

  
ครูสายสุนีย์  สิงห์เวียง 



๑๗๗ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู๎รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได๎ อ่ืนๆ 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน 

34 กิจกรรมปูองกันสิ่งเสพติดใน
สถานศึกษา 

22,600   
 

ครูภมรชัย  ทัดปอย 

35 กิจกรรมสารวัตรนักเรียน ไมขอใช
งบประมาณ 

  
 

กลุมงานบริหารกิจการ
นักเรียน 

36 กิจกรรมสงเสริมการแสดงออก
อยางสรางสรรค์ 

2,000   
 

กลุมงานบริหารกิจการ
นักเรียน 

37 กิจกรรมตพ.รวมใจสรางวินัย
จราจร (สวมหมวกนิรภัย) 

ไมขอใช
งบประมาณ 

  
 

กลุมงานบริหารกิจการ
นักเรียน 

38 กิจกรรมโฮมรูม/หนาเสาธง ไมขอใช
งบประมาณ 

  
 

ครูกฤดิ์มณี  พลประถม 

39 กิจกรรมประชุมผูปกครอง ไมขอใช
งบประมาณ 

  
 

ครูกฤดิ์มณี  พลประถม 

40 กิจกรรมอบรมคุณธรรม 60,000 215,400   กลุมงานบริหารกิจการ
นักเรียน 

41 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว ไมขอใช
งบประมาณ 

  
 

ครูวันรบ  อัครศรีชัย
โรจน ์

42 กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
นอกสถานที่ 

 569,850  
 

กลุมงานบริหาร 
วิชาการ 

43 กิจกรรมคายสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนาทักษะชีวิต
นักเรียนหองเรียนพิเศษ MEP 

  182,000 
 

ครูพรเพ็ญ  นิลพร 

54 กิจกรรม อย.นอย 1,200    ครูวรรณา  ทองสุข 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 973,170 1,246,050 182,000 - 2,401,220 

(สองล๎านสี่แสนหนึ่งพันสองร๎อยยี่สิบบาทถ๎วน) 

 

8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
คําเป้าหมาย

ความส าเร็จตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช๎ 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไมขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ใน
ระดับดี 

รอยละ 95 
 

1. การประเมินผล
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเรียน 
 

1. แบบประเมินผล
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเรียน 

2. นักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความ
เป็นไทย ในระดับดี 

รอยละ 93 
 

1. การประเมินผล
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเรียน 

1. แบบประเมินผล
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเรียน 



๑๗๘ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
คําเป้าหมาย

ความส าเร็จตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช๎ 

3. นักเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย ในระดับดี 
 

รอยละ 93 
 

1. การประเมินผล
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเรียน 

1. แบบประเมินผล
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเรียน 

4. นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และ
ลักษณะจิตสังคม ในระดับดี รอยละ 93 

1. การประเมินผล
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเรียน 

1. แบบประเมินผล
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเรียน 

 

9. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 9.1 นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและ 
            วัฒนธรรมอันดีของสังคม ในระดับดี 

9.2 นักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็นไทย ในระดับดี 
9.3 นักเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ในระดับดี 
9.4 นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม ในระดับดี 

 
 

ลงชื่อ................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 
         (นายณัฐวัตร  รอดนอย) 

       รองผูอ านวยการกลุมงานบริหารกิจการนักเรียน 
 

 
 

ลงชื่อ.................................................ผูเสนอขออนุมัติโครงการ 
                                                           (นางสาวขนิษฐา  อยูขางแรม) 
                                                       หัวหนางานแผนงานและงบประมาณ 
 
 

 

ลงชื่อ..................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวนัยรัตน์  ชยัสุข) 

     รองผูอ านวยการกลุมงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
 
 

 
 

ลงชื่อ....................................................ผูอนุมัติโครงการ 
  (นายทิว  มนูญธรรม) 

  ผูอ านวยการโรงเรียนตะพานหิน 
 
 
 



๑๗๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมตามโครงการ 
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
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กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ  พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
กิจกรรม   พัฒนาคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีงาม : ท าบุญใสํบาตรวันศุกร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อที่ 1  พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์ที่     ข๎อที่ 1 ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีวินัย และมีศักยภาพ     
                                      ในการแขํงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 
         1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10 ด๎านที่ ด๎านที่ 2 และด๎านที่ 4 
ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวอรนุช  พวงทอง   นางสาวอัญญรัตน์  ฉายทอง  
                            และนางสาววราภรณ์  บัณฑิตโรจนฤทธิ์   
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ   ตํอเนื่อง    ใหมํ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันนักเรียนยังมีการปฏิบัติกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมไมมากนัก ผูปกครองหลายคนก็ทุมเท
เวลาไปในการประกอบอาชีพ จึงท าใหการอบรมสั่งสอนหรือชักชวนบุตรหลานไปประกอบกิจกรรมทางศาสนานอย
มาก โดยเฉพาะในสังคมเมือง ทางโรงเรียนก็ยังมีเนื้อหาวิชามากจึงไมสามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาให
เพียงพอ จึงสมควรใหมีการท าบุญใสบาตรที่โรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธ์ของโรงเรียน 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

2.1  เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะและคานิยมที่ดีงาม 
2.2  เพื่อแสดงความเคารพสักการะตอสถาบันพระพุทธศาสนา 
2.3 เพ่ือใหนักเรียนและครูไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนาปฏิบัติจริงนอกหองเรียน 
2.4 เพ่ือใหนักเรียนและครูรูจักการให การเสียสละและยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาใหยืน   ยาว

ตอไป 
2.5 เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหวางโรงเรียนกับวัด 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
    3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  นักเรียนโรงเรียนตะพานหินจ านวน  2,100  คน 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  นักเรียนรอยละ 98  มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีงาม 
 3.2.2  นักเรียนมีความรูและทักษะในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (K) 
 3.2.3 นักเรียนเขารวมกิจกรรมทางศาสนาในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี(P) 

3.2.4 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์อันดี ระหวาง บาน วัด โรงเรียน(A) 
    3.3  เชิงคุณธรรม 
             นักเรียนรูจักการเสียสละและสามารถประกอบศาสนพิธีได 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงาน(PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1.การเตรียม/วางแผน (P:เหตุผล พอประมาณ)   
ประชุมชี้แจงและแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน 26-30 ตุลาคม 

2563 
คณะครูกลุมสาระสังคม
ศึกษาฯ 

2.การด าเนินงานตามแผน (D:ความรู คุณธรรม)   
1. คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าปฏิทินการใสบาตร
ตลอดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563 และภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา2564 
2.  ด าเนินงานใสบาตรตามก าหนดในปฏิทิน 
     2.1  นิมนต์พระสงฆ์วัดหนองพะยอม 
     2.2  ประชาสัมพันธ์คณะครูและนักเรียนทราบถึง 
           ก าหนดการใสบาตร 

ตุลาคม 2563 
กันยายน 2564 

นางสาวอรนุช  พวงทอง   
นางสาวอัญญรัตน์  ฉาย
ทอง                                             
และนางสาววราภรณ์  
บัณฑิตโรจนฤทธิ์   

3.การติดตามตรวจสอบ (C:มีภูมิคุมกัน)   
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่เขารวม
กิจกรรม 

ตุลาคม 2563- 
กันยายน 2564 

คณะครูกลุมสาระสังคม
ศึกษาฯ 

4.การประเมิน/รายงานผล (A:เหตุผล พอประมาณ)   
สรุปผลการประเมินและรายงานการปฏิบัติโครงการ กันยายน 2564 นางสาวอรนุช  พวงทอง   

นางสาวอัญญรัตน์  ฉาย
ทอง                                           
และนางสาววราภรณ์  
บัณฑิตโรจนฤทธิ์   

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต(Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์(Outcome)ของกิจกรรม 
1  นักเรียนและครูโรงเรียนตะพานหินเขารวม
กิจกรรมท าบุญใสบาตร 

1 นักเรียนมีความรูและทักษะในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา (K) 
2 นักเรียนเขารวมกิจกรรมทางศาสนาในฐานะ
พุทธศาสนิกชนที่ดี(P) 
3 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์
อันดี ระหวาง บาน วัด โรงเรียน(A) 

 
6.ตัวช้ีวัดความส าคัญของกิจกรรม 

ผลลัพธ์(Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 
นักเรียนและครูโรงเรียนตะพานหินเขารวม
กิจกรรมท าบุญใสบาตรรอยละ 95 
 
 
 
 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะ
แ ล ะ ค า นิ ย ม ที่ ดี ง า ม ที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไม
ขั ด กั บ ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
ในระดับด ี

รอยละ 95 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 
 

ผลลัพธ์(Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 
2. เพ่ือใหนักเรียนและครู
รูจักการให การเสียสละ  
3เพื่อกระชับความสัมพันธ์
ทีด่ีระหวางโรงเรียนกับวัด 

รอยละ 95 
 

 
7. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
 - ไมํขอใช๎งบประมาณ 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
-นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีงาม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

แบบประเมินคุณลักษณะและ
คานิยมท่ีดีงาม 

- แบบประเมิน 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
9. ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

9.1  นักเรียนท าดี มีคุณธรรม มีความสุขจากการ “ให” เพ่ิมข้ึน ลด ละความตระหนี่ 
9.2  นักเรียนใหความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่นและท าประโยชน์แกสวนรวมมากข้ึน 
9.3  พระพุทธศาสนาจะชวยเยี่ยวยาจิตใจ ศาสนิกชน และสืบตออายุศาสนาใหยืนยาวตอไป 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ  พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
กิจกรรม  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   

ข๎อที่1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21  
 ข๎อที่4. เสริมสร๎าง ความรํวมมือระหวํางโรงเรียน และชุมชน   
สนองเป้าประสงค์   
 ข๎อที่1. ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแขํงขัน 
 ข๎อที่4. ชุมชน ผู๎ปกครอง และภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการสํงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา 
                  ที่มีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู๎เรียน 
ตัวบํงชี้ท่ี 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบํงชี้ท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผ๎ํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎สนอง

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎      

สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10  
 ด๎านที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง 
 ด๎านที่ 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม   
 ด๎านที่ 4. เป็นพลเมืองดี 
ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นายคมสันต์  พลต๎นและนางกาญจนา  สอนคง 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  1  กรกฎาคม  2564   -  31 กรกฎาคม 2564 
ลักษณะโครงการ    ตํอเนื่อง       ใหมํ      
  
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 

วันส าคัญทางศาสนาวันที่นักเรียนไดเขารวมและแสดงความรักเคารพและเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติอัน
ประกอบดวยวันส าคัญทางศาสนาไดแก วันอาสาฬหบูชา – เขาพรรษา  นับเป็นวันส าคัญอยางยิ่งของที่นักเรียนใน
ฐานะชาวพุทธที่ตองแสดงการเคารพสักการะ  และใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนา โดยการแหเทียนจ าน า
พรรษา เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และยังไดรวมมือกับชุมชน เป็นความสัมพันธ์แบบบวร คือบานวัดและโรงเรียน  
จงึจัดใหมีกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนานี้ขึ้น ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูปการเรียนรู 

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
 2.1 เพ่ือแสดงความเคารพสักการะตอสถาบันพุทธศาสนา 
          2.2 เพ่ือใหนักเรียนและครูไดเขากิจกรรมทางศาสนาเป็นการฝึกปฏิบัติจริงนอกเหนือจากการเรียน 
          2.3 เพ่ือใหนักเรียนและครูไดเขากิจกรรมทางศาสนาในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี 
  2.4 เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
  2.5 เพ่ือการสรางความสัมพันธ์อันดี ระหวางบานวัดและโรงเรียน 
 
 



๑๘๔ 
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1  ครูและนักเรียนจ านวน 2,200  คน 
    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนเห็นความส าคัญของศาสนาที่มีตอสังคมไทย K 
 3.2.2 นักเรียนปฏิบัติตนในศาสนพิธีและเขารวมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา P 
 3.2.3 ชวยใหนักเรียนมีจิตใจโอบออมและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย P 
 3.2.4 นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเขารวมกิจกรรม A 
    3.3 เป้าหมายเชิงคุณธรรม 
 3.3.1 นักเรียนมีจิตส านึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน(PDCA) 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 
1.การเตรียม/วางแผน (P:เหตุผล  พอประมาณ)   
ประชุมวางแผนแบงเป็น 6 กลุม  มิถุนายน 2564 คณะครูโรงเรียนตะพานหิน 
  กลุมงานบริหารบุคคล 
  และกิจการนักเรียน 
2.การด าเนินงานตามแผน (D:ความรู๎  คุณธรรม)   
คณะครูและนักเรียนรวมตกแตงเทียน แหเทียนพรรษาไป
ถวายพระคุณเจา  6 วัด ประกอบดวยวัดหนองพยอม  
วัดตะพานหิน วัดพฤกษะวันโชติการาม วัดสันติพลาราม 
วัดเทวประสาทและวัดตนชุมแสง 

กรกฎาคม 2564 
 

คณะครูโรงเรียนตะพานหิน 
กลุมงานบริหารบุคคล 
และกิจการนักเรียน 

3.การติดตาม/ตรวจสอบ (C:มีภูมิคุ๎มกัน )   
สังเกตการเขารวมกิจกรรม กรกฎาคม 2564 คณะครูโรงเรียนตะพานหิน 
4.การประเมิน/รายงานผล (A:เหตุผล  พอประมาณ)   
1. ตกแตงเทียนพรรษา 6 เลม ไปถวายวัด 6 วัด  กรกฎาคม 2564 คณะครูโรงเรียนตะพานหิน 
2. นักเรียนและครูไดเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
มากกวารอยละ 95 
 

 คณะครูโรงเรียนตะพานหิน 

 
5.ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต Output ของกิจกรรม ผลลัพธ์ Outcome ของกิจกรรม 
1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  รอยละ 95 

1. นักเรียนเห็นความส าคัญของศาสนาที่มีตอสังคมไทย  
2. นักเรียนปฏิบัติตนในศาสนพิธีและเขารวมพิธีกรรมใน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
3. ชวยใหนักเรียนมีจิตใจโอบออมและเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเขารวมกิจกรรม 

 
 



๑๘๕ 
 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลผลิต Outcome ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 
1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา   
รอยละ 95 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะและ
คานิยมท่ีดีงาม 

รอยละ 95 

2. นักเรียนเห็นความส าคัญของ
ศาสนาที่มีตอสังคมไทย  

รอยละ 95 

3. นักเรียนปฏิบัติตนในศาสนพิธี
และเขารวมพิธีกรรมในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

รอยละ 95 

4. ชวยใหนักเรียนมีจิตใจโอบออม
และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย 

รอยละ 95 
 

5. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเขา
รวมกิจกรรม 

รอยละ 95 
 

 
7.   รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใชงบประมาณ  ...24,000...บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถวน)  จ าแนกรายการใชจาย ดังนี้ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 คาตกแตงเทียน  18,00

0 
  เงินอุดหนุน  

2 คารถรับสงนักเรียน    
6,000 

  เงินอุดหนุน  

        
รวมงบประมาณท้ังสิ้น  24,00

0 
    

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 
1. แสดงความเคารพสักการะตอสถาบันพุทธศาสนา การเขารวมกิจกรรม แบบประเมิน

คุณลักษณะและคานิยม
ที่ดีงาม 

2. ใหนักเรียนและครูไดเขากิจกรรมทางศาสนาเป็นการฝึก
ปฏิบัติจริงนอกเหนือจากการเรียน 

 แบบสอบถาม 

3. ใหนักเรียนและครูไดเขากิจกรรมทางศาสนาในฐานะ
พุทธศาสนิกชนที่ดี 

  

4. เป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย   
5. การสรางความสัมพันธ์อันดี ระหวางบาน วัด และ
โรงเรียน 
6.  นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีงาม 

  

 



๑๘๖ 
 

9.  ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 
9.1 คณะครูและนักเรียนไดแสดงความเคารพสักการะตอสถาบันพุทธศาสนา 

         9.2 นักเรียนและครูไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนาเป็นการฝึกปฏิบัติจริงนอกเหนือจากการเรียน 
 9.3 นักเรียนและครูไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนาในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี 
 9.4 นักเรียนและครูไดสืบสานวัฒนธรรมไทย 
 9.5 นักเรียนและครูไดสรางความสัมพันธ์อันดี ระหวางบาน วัด และโรงเรียน 

 
แบบประมาณคําใช๎จําย ( คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ ) 

ฝ่าย/งาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  งบประมาณ......24,000........บาท 
โครงการ   พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
กิจกรรม   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ผู๎รับผิดชอบ   นายคมสันต์  พลต๎นและนางกาญจนา  สอนคง 
 

 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา 
ตํอหนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 คาตกแตงเทียน 6 3,000 18,000  
2 คารถรับสงนักเรียน 5 1,200 6,000  

รวมทั้งสิ้น   24,000  
(...สองหม่ืนสี่พันบาทถ๎วน...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
โครงการ  พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน  
กิจกรรม วันอาเซียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษท่ี 
21 
สนองเป้าประสงค์  ขอที่ 1 ผูเรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะ มีทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการแขงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน 
2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และสังคมแหงการเรียนรู 
1. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน ทศวรรษที่ 
21 

สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10 ด๎านที่  
1. มีทัศนะคติที่ถูกตองตอบานเมือง (ตองมีความรูความเขาใจที่มีตอชาติบานเมือง,มีความเอ้ืออาทรตอ
ครอบครัวและชุมชนของตนเอง) 

ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวอัญญรัตน์ ฉายทอง, นางประเสริฐ วงค า , นายภมรชัย  ทดัปอย 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 
ลักษณะโครงการ      โครงการตอเนื่อง   โครงการใหม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดก าหนดให
การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู มีการสรางองค์ความรูอันเกิดจากสภาพแวดลอมทางสังคมแหงการเรียนรูและเป็น
ปัจจัยที่เกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาในปัจจุบันไมใชหนาที่ของโรงเรียน
เทานั้น ทุกคนในสังคมควรมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และที่ส าคัญโรงเรียนตองจัดการเรียนรูใหทันกับสังคม
โลกาภิวัฒน์และพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน พรอมความรวมมือทางการศึกษาระหวางประเทศในกลุมประชาคม
อาเซยีนไดเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมอยางหลากหลาย ประชาคมอาเซียน  
(ASEAN Community) คือ การรวมตัวของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนใหเป็นชุมชนที่มีความแข็งแกรง สามารถสราง
โอกาสและรับมือสงทาทาย ทั้งดานการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม โดยสมาชิกในชุมชนมี
สภาพความเป็นอยูที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น และสมาชิก ในชุมชนมี
ความรูสึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และไดเขารวมประชาคมอาเซียนอยางเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 (ค.ศ. 2015) ในปีนั้นเองจะมีการเปิดกวางใหประชาชนในแตละประเทศสามารถเขาไปทางานในประเทศ อ่ืน 
ๆ ในประชาคมอาเซียนไดอยางเสรี เสมือนดังเป็นประเทศเดียวกันบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โรงเรียน
ตะพานหิน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นกลุมสาระการเรียนรูหนึ่งที่รับผิดชอบดาเนิน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับอาเซียนศึกษา  โดยน าหลักสูตรอาเซียน (Asean Curriculum 
Sourcebook) จัดกิจกรรมชุมนุมอาเซียนศึกษา นิทรรศการอาเซียน ตอบปัญหาอาเซียน การแสดงวัฒนธรรมประจ า
ชาติ ทั้ง 10 ประเทศ และกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย และปรับตัวเขากับความเป็นจริงและแสวงหาโอกาสทามกลาง
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งเพ่ือใหบรรลุถึงสิ่งที่อาเซียนจะตองดาเนินการ และ
ค านึงถึงโลกของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นทางกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จึงจัด



๑๘๘ 
 

ใหมีโครงการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน โดยผูเรียนเขาใจและเห็นความส าคัญของการจัดตั้งอาเซียน มีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมวันอาเซียน และตระหนักถึงการเตรียมความพรอมของการเขาสูประชาคมอาเซียนตอไป 
 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมวันอาเซียน ใหนักเรียนเขาใจและเห็นความส าคัญของการเป็นสวนหนึ่งในประชาคมอาเซียน  
2.2 เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน สรางประสบการณ์เรียนรูใหกับนักเรียนเกี่ยวกับประเทศ
ในอาเซียน  
2.3. เพ่ือใหนักเรียนตระหนักถึงการเตรียมความพรอมการเป็นประชาคมอาเซียน  
 
3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียนตะพานหินรอยละ 93 พึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมอาเซียนศึกษา  
3.2 เชิงคุณภาพ  
3.2.1 นักเรียนเห็นความส าคัญของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  
3.2.2 นักเรียนตระหนักถึงการเตรียมความพรอมของการเป็นสวนหนึ่งในประชาคมอาเซียน  
3.3  เชิงคุณธรรม  
3.3.1 นักเรียนความตระหนักถึงความเป็นชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทยและวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ แบบ
อาเซียน 
 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน(PDCA) 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

1. เตรียมการ / วางแผน (P) 
1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน ,  สพม.41  , สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการในสวนที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 
1.2  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปไดในการพัฒนาโครงการฯ 
1.3 จัดท าโครงการฯ น าเสนอตอฝุายบริหาร 
2.การด าเนินงานตามแผน (D) 
 2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯและมอบหมายภาระงาน 
2.2   ด าเนินงานตามโครงการฯ 
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
1. แขงขันตอบปัญหาอาเซียน 
2. ประกวดการแตงกายชุดรีไซเคิล ของประเทศกลุมอาเซียน 
3. จัดท าวารสารแผนพับเกี่ยวกับประเทศในกลุมอาเซียน 
4. จัดประกวดวาดภาพ หัวขอ “อาเซียนรวมใจ” 
5. จัดท าอาหารอาเซียนของนักเรียน 
6. ประกวดรองเพลงอาเซียน 
7. การแสดงชุดวัฒนธรรมอาเซียนลานหนาเสาธง 
8. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนภายในโรงเรียน 
3. การติดตามตรวจสอบ(C) 
เจาของโครงการฯ   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความ

 
 

ตุลาคม 2563 
 
 
 

กรกฏาคม 2564 
 
 
 

สิงหาคม 2564 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2564 
 

 
น.ส.อัญญรัตน์ ฉายทอง 
นางประเสริฐ วงษ์ค า 
นายภมรชัย ทัดปอย 

 
น.ส.อัญญรัตน์ ฉายทอง 
นางประเสริฐ  วงษ์ค า 
นายภมรชัย ทัดปอย 

 
   

ครูกลุมสาระสังคม
ศึกษา ฯ 

 
 

 
น.ส.อัญญรัตน์ ฉายทอง 
นางประเสริฐ วงษ์ค า 
นายภมรชัย ทัดปอย 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของผูเกี่ยวของใหเป็นไปตามภาระงานที่
โครงการฯ ก าหนด 
4. การประเมิน/รายงานผล (A) 
4.1   สรุปประเมินกิจกรรมโครงการฯ 
4.2   จัดท ารายงานกิจกรรมโครงการฯ  น าเสนอฝุายบริหาร 

น.ส.อัญญรัตน์ ฉายทอง 
นางประเสริฐ วงษ์ค า 
นายภมรชัย ทัดปอย 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต(Output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(Outcome)ของกิจกรรม 
1. นักเรียนโรงเรียนตะพานหิน ที่มาเขารวมกิจกรรม 
มีองค์ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและมีทักษะ
ทางสังคมในการอยูรวมกับประชาชนในภูมิภาค
อาเซียน 
 

1. นักเรียนไดองค์ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
และไดทักษะทางสังคมในการอยูรวมกับประชาชนใน
ภูมิภาคอาเซียน และ บุคลากรมีทักษะทางสังคมใน
การอยูรวมกับประชาชนในภูมิภาคอาเซียนและไดท า
กิจกรรมรวมกันเพ่ือเสริมสรางความสามัคคี 
 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์(Outcome)ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 
1. นักเรียนไดองค์ความรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนและไดทักษะทางสังคมในการอยู
รวมกับประชาชนในภูมิภาคอาเซียน และ 
บุคลากรมีทักษะทางสังคมในการอยูรวมกับ
ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนและไดท า
กิจกรรมรวมกันเพ่ือเสริมสรางความสามัคคี 

 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไมขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมใน
ระดับดี 
2.  นักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและ
ความเป็นไทยในระดับดี 
3. นักเรียนโรงเรียนตะพานหิน ที่มาเขา
รวมกิจกรรม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 
 

รอยละ 93 
 
 
 

รอยละ 93 
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7. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ  10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาท) จ าแนกรายจํายดังนี้ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตอบ
แทน 

ใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมอาเซียน 
1. แขงขันตอบปัญหาอาเซียน 
2. ประกวดการแตงกายชุดรีไซเคิล 
ของประเทศกลุมอาเซียน 
3. จัดท าวารสารแผนพับเกี่ยวกับ
ประเทศในกลุมอาเซียน 
4 .  จั ดป ร ะกวดว าดภ าพ  หั ว ข อ 
“อาเซียนรวมใจ” 
5. การท าอาหารอาเซียนของนักเรียน 
6. ประกวดรองเพลงอาเซียน 
7. การแสดงชุดวัฒนธรรมอาเซียนลาน
หนาเสาธง 
8. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน
ภายในโรงเรียน 
9. ปูายไวนิลประชาสัมพันธ์วันอาเซียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2,500 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 

    
1,500 

- 
 

1,400 
 

1,000 
 

 
 

3,000 
600 

   

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะและ
คานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคมในระดับดี 
2.  นักเรียนมีความภูมิใจใน
ทองถิ่นและความเป็นไทยในระดับ
ดี 
3. นักเรียนโรงเรียนตะพานหิน 
ที่มาเขารวมกิจกรรม มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 
 

ประเมินความพึงพอใจ 
การสังเกต 

   แบบประเมิน 
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 
 



๑๙๑ 
 

9. ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 
 9.1 นักเรียนไดองค์ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและไดตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียนทางสังคม
ในการอยูรวมกันของกลุมประเทศอาเซียน 
 9.2 นักเรียนไดตระหนักถึงหลักการทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ ของความเป็นประชาคม
อาเซียน 
 

แบบประมาณคําใช๎จําย ( คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ ) 
กลุํมสาระการเรียนรู๎  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  งบประมาณ..........10,000........บาท 
โครงการ  โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน  
กิจกรรม วันอาเซียน 
ผู๎รับผิดชอบ :  นางสาวอัญญรัตน์ ฉายทอง , นางประเสริฐ วงษ์ค า , นายภมรชัย  ทัดปอย 
 
ล าดับ

ที ่
รายการ   จ านวน 

(หนํวย) 
ราคา 

ตํอหนํวย
(บาท) 

รวมเงิน หมายเหตุ 

1 คาวัตถุดิบปรุงอาหาร
อาเซียน (คาใชสอย) 

10 ชนิด 250 2,500  

2 คาไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการ (คาวัสดุ) 

1 ผืน 600  600  

3 คาวัสดุจัดนิทรรศการ
อาเซียน (คาวัสดุ) 

10 ประเทศ 300 3,000  

4 กระดาษ A 4  3 รีม 100 300  
5 กระดาษปกสี A4 1 หอ 150 150  
6 กระดาษวาดรูป 1 รีม 180 200  
7 กระดาษโฟโต 1 รีม 200 200  
8 กระดาษท าเกียรติบัตร 3 รีม 150 450  
9 ฟิวเจอร์บอร์ด 3 พับ 10 อัน 160 1,600  

10 หมึกเติมยี่หอ 
 HP Deskjet 5810 

4 กระปุก 250 1,000  

รวมทั้งสิ้น 10,000  
(หนึ่งหม่ืนบาทถ๎วน)  
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กลุํมงาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ สํงเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อกิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะ 

ในศตวรรษที่ 21    
     4. เสริมสร๎าง ความรํวมมือระหวํางโรงเรียน และชุมชน 

สนองเป้าประสงค์  ข๎อที่  1 ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะ มีทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการแขํงขัน 
4 ชุมชน ผู๎ปกครอง และภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการสํงเสริม  สนับสนุนการจัด

การศึกษาที่มีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน  

ด๎านที่   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
   3) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
   4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม       
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย  

และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎   
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10  

ด๎านที่  4 เป็นพลเมืองดี ข๎อนี้มีค าขยายวํา  
- การเป็นพลเมืองดีเป็นหน๎าที่ของทุกคน   
- ครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต๎องสํงเสริมให๎ทุกคนมีโอกาสท าหน๎าที่            
  พลเมืองดี   
- การเป็นพลเมืองดี “เห็นอะไรที่จะท าเพื่อบ๎านเมืองได๎ก็ต๎องท า” เชํน งานอาสาสมัคร   
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให๎ท าด๎วยความมีน้ าใจ และความเอื้ออาทร 

ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวอัญญรัตน์  ฉายทอง และนางสาววราภรณ์  บัณฑิตโรจนฤทธิ์ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 1 ปีการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 
1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 

หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 มีพระราชด ารัส
ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต แกพสกนิกรไทย ถึงแนวทางการด ารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน หนวยงานจนถึงระดับ รัฐ ใหด าเนินไปในทางสายกลางกาวทันตอยุคโลกาภิวัฒน์ ความ
พอเพียงหมายถึงความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะ ตอง มีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี ตอการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ตองอาศัยความรอบรู รอบคอบ และ
ระมัดระวังอยางยิ่ง ในการน าวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการวางแผน และด าเนินงานทุกขั้นตอน
ขณะเดียวกัน ก็ตองเสริมสรางพ้ืนฐานดานจิตใจใหมีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรอบรูที่เหมาะสม 
ด าเนินชีวิตชีวิตดวยความอดทน และความเพียร จากเหตุผลดังกลาวกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนตะพานหิน  จึงไดจัดท าโครงการ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพ่ือปลูกฝังใหคณะ ครู ผูเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน นอมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเป็นหลักในการคิด หลักการ ท างาน และ
หลัก ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน จนเกิดเป็นคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง เพ่ือใหสามารถรักษาสมดุลในการด าเนินชีวิต 
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และ พรอมรับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์ไดอยางมีสติ ตลอดจนใชปัญญาความรูในทางที่
กอใหเกิดประโยชน์ตอ ตนเอง และสวนรวม ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต 

                                                                                                                     
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

1. นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู ใชกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการหาค าตอบและสรางองค์
ความรูใหม สามารถเชื่อมโยง สูการด ารงชีวิตไดอยางพอเพียงและยั่งยืน  
2. นักเรียนรูจักวิธีการท างานและสามารถท างานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
3. ครูโรงเรียนตะพานหิน มีแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุมสาระการเรียนรูไม
นอยกวารอยละ95 

 
3.   เป้าหมายในการด าเนนิกิจกรรม 

3.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรยีนโรงเรียนตะพานหิน รอยละ 95 มีความสามารถในการแสวงหาความรู ใชกระบวนการคิด

วิเคราะห์ ในการหาค าตอบและสรางองค์ความรูใหม สามารถเชื่อมโยงสูการด ารงชีวิตไดอยางพอเพียง และ
ยั่งยืน  

2. นักเรียนโรงเรียนตะพานหิน รอยละ 95 รูจักวิธีการท างานและสามารถท างานรวมกับผูอื่น เขารวม
กิจกรรมทุกกิจกรรมอยางมีความสุข 

3. ครูเรียนโรงเรียนตะพานหิน รอยละ 95 มีแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ทุก
กลุมสาระการเรียนรู 
3.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนโรงเรียนตะพานหิน รอยละ 95 เป็นผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูตามมาตรฐาน การ
เรียนรู สามารถเชื่อมโยงสูการด ารงชีวิตไดอยางมีความสุขอยางพอเพียงและยั่งยืน 
3.3 เชิงคุณธรรม 

1. นักเรียนโรงเรียนตะพานหิน รอยละ 95 เป็นผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูตามมาตรฐาน การ
เรียนรู สามารถเชื่อมโยงสูการด ารงชีวิตไดอยางมีความสุขอยางพอเพียงและยั่งยืน 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
    เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
      - แตงตั้งคณะกรรมการ 
      - ประสานงานหนวยงานที่ เกี่ยวของ 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู๎ คุณธรรม) 
    สังเกตพฤติกรรม รวบรวมและเก็บสถิติ ในงานตางๆ 
ดังนี้  
      - สถิติการสงแผนการจัดการเรียนรู บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
      - แบบรายงานโครงการของโรงเรียน ที่เก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชั้น ม.ปลาย  

 
 

ตุลาคม 63 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 64 
 

กรกฎาคม 64 
 

ตลอดปีการศึกษา 

คณะครูกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
      - สถิติการออมทรัพย์ของนักเรียนในโรงเรียนของ
ธนาคารโรงเรียนตะพานหิน 
      - จัดประกวดบอร์ดนิทรรศการเสริมสรางความรูสู
หองเรียน เรื่อง ศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สถานศึกษา โดยครู ที่ปรึกษา และนักเรียน ตั้งแต
ระดับชั้น ม.1 - ม.6 
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ๎มกัน)     
    1) ประเมินการเขารวมกิจกรรม 
    2) สอบถาม สัมภาษณ์ 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
     พอประมาณ) 
    -ประเมินผล -สรุปผลการด าเนินงาน 
   - จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
กันยายน 64 

 
 
 
 

ตุลาคม 63 –  
กันยายน 64 

 
 

กันยายน 64 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
นักเรียนมีความรูความเขาใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใชในชีวิตและพัฒนาสังคมได 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 
นักเรียนและครูโรงเรียนตะพานหิน 
สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันได 
รอยละ 95 

1. นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู ใชกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการ
หาค าตอบและสรางองค์ความรูใหม 
สามารถเชื่อมโยง สูการด ารงชีวิตไดอยาง
พอเพียงและยั่งยืน  
2. นักเรียนรูจักวิธีการท างานและสามารถ
ท างานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
3. ครูโรงเรียนตะพานหิน มีแผนการจัดการ
เรียนรูบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุม
สาระการเรียนรูไมนอยกวารอยละ95 
 

รอยละ 95 
 
 
 
 
 
รอยละ 95 
 
 
รอยละ 95 
 

 
7. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
 - ไมขอใชงบประมาณ 
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 

นักเรียนและครูโรงเรียนตะพานหิน สามารถน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันได  

แบบประเมินการเขารวมกิจกรรม  

 
 
9.  ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 

1. นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการหาค าตอบและสราง
องค์ความรูใหม สามารถเชื่อมโยง สูการด ารงชีวิตไดอยางพอเพียงและยั่งยืน  
2. นักเรียนรูจักวิธีการท างานและสามารถท างานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
3. ครูโรงเรียนตะพานหิน มีแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุมสาระการเรียนรูไม
นอยกวารอยละ95  
4. นักเรียนและครูท างานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
5. กระตุนใหนักเรียนและบุคลากรทุกคนเกิดจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดลอม  เชน  การไมท าลายสิ่งแวดลอม  ใช
ทรัพยากรอยางคุมคา  สรางหลักคิดเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. รณรงค์ใหมีการสืบสานวัฒนธรรมไทย  การท ากิจกรรมดานประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น 
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กลุํมงาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรมครอบครัวพอเพียงสูํสถานศึกษาและชุมชน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่๑.  พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ที่ ๑. ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแขํงขัน 

๔. ชุมชน ผู๎ปกครอง และภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๓มฐ.)  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

ด๎านที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๑๐ ด๎านที่ ๑-๔  
ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม นายชัยสิทธิ์ แสงเย็น นางสุกานดา แก๎วลอย 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรมตุลาคม ๒๕๖๓– กันยายน ๒๕๖๔ 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง  โครงการใหมํ 
 
๑.ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียงไดนอมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลา เจาอยูหัว มาขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใหเกิดเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนโครงการ โดยมุงเนนสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียนใน ๒ ดาน  คือสงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติที่ถูกตอง 
การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเขมแขง อาทิ การสรางบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม 

 
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือการสืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาจนสามารถน าไป
ประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันทั้งการเรียนและการด าเนินชีวิตตนเองและครอบครัวดวยความศรัทธาและ
เชื่อมั่น 
๒.๒ เพ่ือใหนักเรียนเกิดจิตส านึกอยางเป็นธรรมชาติและน าไปสูสังคมท่ีเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 
๒.๓ เพ่ือใหแกนน าเยาวชนไดมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชาวชุมชน เพื่อสรางความสามัคคี 
ความรัก ความผูกพันในครอบครัวและชุมชน 

๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนที่เขารวมการอบรมรอยละ ๘๕ สามารถด าเนินงานของมูลนิธิครอบครัวพอเพียงตามพันธกิจ
หาดานไดอยูในระดับดี  

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันไดอยางมี 

ความสุข 
 ๓.๓ เชิงคุณธรรม 

  นักเรียนมีความรู คูคุณธรรม และมีจริยธรรมในการท างาน 



๑๙๗ 
 

๔.ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 

๑. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
๑)การเตรียม/วางแผน(Plan) 
๒. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู๎ คุณธรรม) 
๑) การด าเนินงานตามแผน(Do) 
๓. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ๎มกัน) 
๑)การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
๔.การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
พอประมาณ) 
๑)การประเมิน/รายงานผล (Act) 

ตุลาคม ๒๕๖๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง 

สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

กันยายน ๒๕๖๔ 

คณะครูกลุมสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
๕.ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 

นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันไดอยางมี
ความสุข 

นักเรียนที่เขารวมการอบรมรอยละ ๘๕ สามารถ
ด าเนินงานของมูลนิธิครอบครัวพอเพียงตามพันธกิจ
หาดานไดอยูในระดับดี 

 
๖.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 
นักเรียนที่เขารวมการอบรมรอยละ ๘๕
สามารถด าเนินงานของมูลนิธิครอบครัว
พอเพียงตามพันธกิจหาดานไดอยูในระดับ
ดี 

๑เพ่ือการสืบสานพระราชปณิธานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาจนสามารถน าไปประยุกต์ใชใน
ชีวิตประจ าวันทั้งการเรียนและการด าเนิน
ชีวิตตนเองและครอบครัวดวยความศรัทธา
และเชื่อม่ัน 
๒เพ่ือใหนักเรียนเกิดจิตส านึกอยางเป็น
ธรรมชาติและน าไปสูสังคมที่เขมแข็งพ่ึงพา
ตนเองได 
๓  เพ่ือใหแกนน าเยาวชนไดมีโอกาสพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชาวชุมชน 
เพ่ือสรางความสามัคคี ความรัก ความ
ผูกพันในครอบครัวและชุมชน 

 

รอยละ๙๕ 
 

 
 
 
 



๑๙๘ 
 

๗.รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใชงบประมาณ ๑๕,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน) จ าแนกรายการใชจายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑ คาอาหารวาง  ๑๔,๔๐๐   เงินอุดหนุน

รายหัว 
 

๒ วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม   ๑,๐๐๐  เงินอุดหนุน
รายหัว 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๑๔,๔๐๐ ๑,๐๐๐  ๑๕,๔๐๐  
 
๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 
๑  เพ่ือการสืบสานพระราชปณิธานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาจนสามารถน าไปประยุกต์ใช
ในชีวิตประจ าวันทั้งการเรียนและการ
ด าเนินชีวิตตนเองและครอบครัวดวย
ความศรัทธาและเชื่อมั่น 
๒  เพ่ือใหนักเรียนเกิดจิตส านึกอยาง
เป็นธรรมชาติและน าไปสูสังคมที่เขมแข็ง
พ่ึงพาตนเองได 
๓  เพ่ือใหแกนน าเยาวชนไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชาวชุมชน 
เพ่ือสรางความสามัคคี ความรักใน
ครอบครัวและชุมชน 

๑) การสอบถาม 
 
 
๒) การสังเกต 
 

 

๑) แบบสอบถาม 
 
 
๒) แบบสังเกต 
 

 
 
๙.ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 

๙.๑ นักเรียนมีความตระหนักและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีจิตส านึกอาสาตอชุมชน 

 ๙.๒ ครูและนักเรียน สามารถด าเนินการตามพันธกิจทั้ง ๕ ดานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

แบบประมาณการคําใช๎จําย  (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน งบประมาณ ๑๕,๔๐๐ บาท 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
 กิจกรรม ครอบครัวพอเพียงสูํสถานศึกษาและชุมชน 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายชัยสิทธิ์ แสงเย็น 

ล าดับ
ที ่ รายการ จ านวน 

หนํวย ราคาตํอหนํวย รวมเงิน 
  (บาท) (บาท) 

1 คาอาหารวาง (เชา บาย) ครูและนักเรียน ๓๖๐ คน ๔๐    14,400.00  
๒ กระดาษถายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม ๓ รีม ๑๒๐        360.00  
3 ฟิวเจอร์บอร์ดฉลุลาย ๓ พับ ๓ แผน 90        270.00  
๔ สติกเกอร์เลเซอร์ตีเสน ๙ มวน ๑๕        135.00  
5 กระดาษกาวสองหนาบาง 6 มวน ๑๘        108.00  
6 กระดาษฟลิปชาร์ท 6 แผน 7          42.00  
7 ปากกาเมจิกสีด า แดง น้ าเงิน อยางละ 4 ดาม 5 ดาม 17          85.00  

รวมเงิน (หนึ่งหมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน)       15,400.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎  สุขศึกษาและพลศึกษา    
ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม     การแขํงขันกีฬาภายในโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อที่  1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีทักษะ 

ในศตวรรษที่ 21  
สนองเป้าประสงค์   ข๎อที่  1. ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพ

ในการแขํงขัน          
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 3 มฐ.)  
    มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู๎เรียน ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ของผู๎เรียน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคม 

แหํงการเรียนรู๎ 
      สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10   

       ด๎านที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง    
       ด๎านที่ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม   และ 
       ด๎านที่ 4. เป็นพลเมืองดี  
ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม :   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564 
ลักษณะโครงการ:     (  )  โครงการตํอเนื่อง         (      ) โครงการใหมํ 
_____________________________________________________________________________ 

1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนโยบายจัดกิจกรรมสงเสริมการแสดงออกของ

นักเรียน สงเสริมดานกีฬา  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค์  สงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี   

 จากการด าเนินกิจกรรมที่ผานมา  พบวานักเรียนมีความพึงพอใจและใหความสนใจในกิจกรรมนี้มาก กลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เล็งเห็นความส าคัญดังกลาวจึงไดจัดท าโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเรียน  กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียนขึ้น  เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2561  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน  ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผูเรียน  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็นไทย  ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย  และพัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  และเพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสไดแสดง
ความสามารถดานการกีฬา  มีความสามัคคีมีน้ าใจนักกีฬา  รูแพ  รูชนะ รูอภัย การรวมมือกันท างานเป็นหมูคณะ  อีก
ทั้งเพ่ือเป็นการสนับสนุนใหนักเรียนไดเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับอ าเภอ  ระดับ
จังหวัดและระดับภาคตอไป 
 
 
 
 
 



๒๐๑ 
 

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
2.1  เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2.2  เพื่อใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็นไทย 
2.3  เพื่อใหนักเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
2.4  เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 
 

3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
3.1 เชิงปริมาณ 
 -  นักเรียนไมนอยกวารอยละ 92 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไมขัด
กับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคมในระดับดี 

  -  นักเรียนไมนอยกวารอยละ 95  มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็นไทยในระดับดี 
 -  นักเรียนไมนอยกวารอยละ 95  มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
ในระดับดี 

  -  นักเรียนไมนอยกวารอยละ 95  มีสุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม ในระดับดี 
3.2 เชิงคุณภาพ 
 -  นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ในระดับดี 
 -  นักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็นไทยในระดับดี 

  -  นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายในระดับดี 
  -  นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคมในระดับดี 

3.3 เชิงคุณธรรม 
 -  นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 -  นักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็นไทย 

  -  นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  -  นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล พอประมาณ) 
สงเสริมทักษะทางดานกีฬาและการออกก าลังกาย 
1.1 ประชุมชี้แจงครูกลุมสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
และจัดแบงหนาที่ รับผิดชอบในแตละกิจกรรม 
1.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
1.3 สรรหาคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.4 ก าหนดวันและจัดตารางปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
 

ต.ค. 63 
 

หัวหนากลุมสาระฯ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 



๒๐๒ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู คุณธรรม) 
  2.1 การแขงขันกีฬาภายใน 

- การแขงขันกีฬา 
ฟุตบอล         วอลเลย์บอล  
บาสเกตบอล   ตะกรอ  
ปิงปอง          เปตอง  

- การแขงขันกรีฑาและเกมส์ 
- การประกวด  

ขบวนพาเหรด    การแสดง  
แสตนเชียร์        กองเชียร์   

(กิจกรรมตางๆเหลานี้จะตองประกอบไปดวย ความสวยงาม 
ความพรอมเพียง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรางสรรค์ 
เศรษฐกิจพอเพียง อาเซี่ยน ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม รักษ์
ความเป็นไทย รณรงค์ยาเสพติด อุบัติเหตุ โรคภัยไขเจ็บ 
ปัญหาทางเพศ และอนุรักษ์สิ่งแวดลอม)  

พ.ย.63 – ก.ย.64 
  

1. นายสังเกษ  เจ็กมา 
2. นายสุวิทย์  สวางรักษ์ 
3. นางเรณู  ตรีศิริ 
4. นางสาววรรณา  ทองสุข 
5. นายพงษ์สิทธิ์  พูลเกตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การติดตามตรวจสอบ ( C : มีภูมิคุ๎มกัน ) 
1. ก ากับ  ติดตาม  นักเรียนที่เขารวมโครงการ  
2. ประเมินผลกิจกรรม 

 

พ.ย.63 – ก.ย.64 
 

1. นายสังเกษ  เจ็กมา 
2. นายสุวิทย์  สวางรักษ์ 
3. นางเรณู  ตรีศิริ 
4. นางสาววรรณา  ทองสุข 
5. นายพงษ์สิทธิ์  พูลเกตุ 
 

4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล พอประมาณ 
) 
1. ประเมินจ านวนนักเรียนเขารวมกิจกรรม 
2. ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกกรม 
3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

พ.ย.63 – ก.ย.64 
 

1. นายสังเกษ  เจ็กมา 
2. นายสุวิทย์  สวางรักษ์ 
3. นางเรณู  ตรีศิริ 
4. นางสาววรรณา  ทองสุข 
5. นายพงษ์สิทธิ์  พูลเกตุ 
 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output)  ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1. กิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 
  

1.  นักเรียนทุกระดับชั้นเรียน  เขารวมกิจกรรมการ
แขงขันกีฬาภายใน 
2.  นักเรียน เห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลา
แสดงออกอยางเหมาะสม 
3.  นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและใหเกียรติผูอื่น  
ท างานรวมกับผูอ่ืนได 
4.  นักเรียนเห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกาย  ดวยการเลนกีฬา 
 



๒๐๓ 
 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome)ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 

1.  นักเรียนทุกระดับชั้นเรียน  เขารวม
กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน 
 
 
2.  นักเรียน เห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ 
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
 
3.  นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและใหเกียรติ
ผูอื่น  ท างานรวมกับผูอ่ืนได 
 
4.  นักเรียนเห็นความส าคัญของการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย  ดวยการเลนกีฬา 
 

1.  นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคมในระดับดี 
 
2.  นักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความ
เป็นไทยในระดับดี 
 
3.  นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลายในระดับดี 
 
4.  นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และลักษณะ
จิตสังคม ในระดับดี 
 

ไมนอยกวารอย
ละ 92 
 
 
ไมนอยกวารอย
ละ 95 
 
ไมนอยกวารอย
ละ 95 
 
ไมนอยกวารอย
ละ 95 

 
7. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
 7.1  กิจกรรมการแขํงขันกีฬาภายใน 
กิจกรรมนี้ใชงบประมาณ    266,300   บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันสามรอยบาทถวน) จ าแนกรายการใชจายดังนี้ 

เงินอุดหนุน    50,900    บาท 
เงินเรียนฟรี  15  ปี   215,400    บาท 
รวม    266,300  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณแยกตามรายการและกิจกรรรม ประเภท

งบประมา
ณ 

หมาย
เหตุ คําตอบแท

น 
ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณ

ฑ์ 
1. คาวัสดุอุปกรณ์ท าสนาม   3,000  เงินอุดหนุน 

 

2 คาวัสดุอุปกรณ์ท าแทนคบเพลิง   5,000  
3. คาวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการแขงขัน   1,500  
4. คาเครื่องขยายเสียง  3,000   
5. คาตอบแทนวงโยธวาทิต 16,000    
6. คาตอบแทนกรรมการผูตัดสินกีฬา 1,800    
7. คาตอบแทนคารักษาความ

ปลอดภัย 
2,000    

8. คาเชาชุด  แตงหนาท าผม  ผูถือ
ปูาย 

 2,500   

9. คาอาหารคณะกรรมการกลาง
นักกีฬา 

 8,100   

10. คาอาหารวางคณะครู  3,000   
11. คาน้ าดื่ม  2,500   
12 คาของรางวัล  2,500   



๒๐๔ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณแยกตามรายการและกิจกรรรม ประเภท

งบประมา
ณ 

หมาย
เหตุ คําตอบแท

น 
ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณ

ฑ์ 
 รวม 1,9800 21,600 9,500  
 รวมงบประมาณ 50,900 

1 คาใชจายกิจกรรมในแตละสี 215,400 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 266,300   

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช 
1.  นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย 
และวัฒนธรรมอันดีของสังคมในระดับดี 
2.  นักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็นไทยในระดับดี 
3.  นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายในระดับดี 
4.  นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม ในระดับดี 
 

- แบบส ารวจ 
 
- แบบส ารวจ 
- แบบส ารวจ 
- แบบสังเกต 
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 

9.1  ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย  
9.2  ผูเรียนปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง  
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  
9.3  ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
9.4  ผูเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและใหเกียรติผูอื่น 
9.5  ท างานรวมกับผูอ่ืนได 
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แบบประมาณการคําใช๎จําย (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  งบประมาณ   266,300 บาท 

โครงการ : พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน    
กิจกรรม  : การแขํงขันกีฬาภายในโรงเรียน 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

กิจกรรมการแขํงขันกีฬาภายใน 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

จ านวน
(หนํวย) 

ราคาตํอหนํวย
(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. คาวัสดุอุปกรณ์ท าสนาม(/สี/ลูกกลิ้ง      
   ปูนขาว 50 ถุง 10 500  
   สีน้ าทาสนาม ( สีขาว ) 2 ถัง 1,000 2,000  
   ลูกกลิ้ง/ลวด/ตะปู  500 500  

2. คาวัสดุอุปกรณ์แทนวางคบเพลิง   5,000  
3. คาวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการแขงขัน     
 กระดาษ A4 ท าสูจิบัตร   4 รีม 125 500  
 กระดาษสีท าปก  4 หอ 100 400  
 กระดาษกาวยน ๑.๕ นิ้ว 2 โหล 300 600  

4.. คาจางเครื่องขยายเสียง 1 3,000 3,000  
5. คาตอบแทนวงดุริยางค์ 4 4,000 16,000  
6. คาตอบแทนกรรมการผูตัดสินกีฬา  6 คน 300 1,800  
7. คาตอบแทนรักษาความสงบ

ปลอดภัย 
  2,000  

8. คาเชาชุด  คาแตงหนาท าผม คนถือ
ปูาย 

5 คน 500 2,500  

9. คาอาหารคณะกรรมการกลาง 
นักกีฬา 

3  วัน 2,700 8,100  

10. คาอาหารวางคณะครู 150 ชุด 20 3,000  
11. น้ าดื่ม 50 แพค 50 2,500  
12. คาของรางวัล 4 ชุด 625 2,500  

      
รวมเป็นเงิน 50,900 เงินอุดหนุน 

  
1. คาใชจายกิจกรรมในแตละสี 2,154 คน 100 215,400 เงินเรียนฟรี 15 ป ี

      
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 266,300  

 
 
 
 



๒๐๖ 
 

กลุํมงาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน   
ชื่อกิจกรรม พัฒนาศักยภาพด๎านนาฏศิลป์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ ข๎อที่ 1 ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแขํงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

       2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและ
หลากหลาย 

   4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคม 

     แหํงการเรียนรู๎ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10  

ด๎านที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง  
                                                           2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 3. มีงานท า มีอาชีพ   
                                                           4. เป็นพลเมืองดี  
ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เป็นกลุมสาระที่พัฒนานักเรียนใหมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง

รางกายและจิตใจ ทั้งยังชวยพัฒนาใหนักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี กลาแสดงออก และมีความคิดสรางสรรค์ 
กอใหเกิดความสุนทรียะทางอารมณ์ นอกจากนี้ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะยังสงเสริมใหนักเรียนไดเขารวม
ประกวดแขงขันทักษะทางนาฏศิลป เพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณ์ และสามารถน าความรูและ
ประสบการณ์ไปใชในการด าเนินชีวิตประจ าวันรวมทั้งเป็นแนวทางในการศึกษาตอในระดับสูงตอไป  

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะตระหนักและเห็นความส าคัญของนักเรียน  ในการพัฒนาศักยภาพ
ทางดานนาฏศิลป ใหมีประสิทธิภาพจึงควรจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชที่จ าเป็นในการเขาคายฝึกทักษะ เชาชุด
ส าหรับใชในการแขงขันตามแบบมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือความถูกตองและเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนทางดานนาฏศิลปของโรงเรียนตะพานหิน 

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถดานนาฏศิลปสูความเป็นเลิศ และเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพพ้ืนฐานได 
2. เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางดานการแสดงของนักเรียนนาฏศิลปไทย 
3. เพ่ือใหนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะทางดานนาฏศิลปและแตงกายตามแบบมาตรฐานนาฏศิลปไทย  
 



๒๐๗ 
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนที่มีความถนัดทางดานนาฏศิลป จ านวน  80 คน เขารับการพัฒนาศักยภาพดานนาฏศิลป 
3.2 เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนไดฝึกทักษะทางดานนาฏศิลปไทยและเครื่องแตงกายท่ีถูกตองขอก าหนดมาตรฐานกรม
ศิลปากร 

- นักเรียนที่มีความถนัดทางดานนาฏศิลปเป็นเลิศ และ มีความรูดานการแสดงและกายแตงกายที่
ถูกตองตามมาตรฐาน  
3.3 เชิงคุณธรรม 
 - นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียน สามารถตัดสินใจแกปัญหา และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู๎รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล พอประมาณ) 
    1) จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการและผูที่
เกี่ยวของทุกฝุาย เพ่ือวางแผนการด าเนินการจัดโครงการ 
    2) ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ 
    3) เขียนโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณ 
   4) แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือเตรียมความพรอม      
   5) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมความพรอม 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู๎ คุณธรรม) 
    1) จัดกิจกรรมคายพัฒนาทักษะดานนาฏศิลปและการ
แสดง 
    2) เขารวมการแขงขันทักษะทางดานนาฏศิลปไทย 
(ระดับภาค ประจ าปี 2563) 
    3) คัดเลือกนักเรียนนาฏศิลปปีการศึกษา 2564  
    4) เขารวมการแขงขันทักษะทางดานนาฏศิลปไทย 
(ระดับจังหวัด ประจ าปี 2564) 
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ๎มกัน)     
    1) สังเกตติดตามผลการจัดกิจกรรม  
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
     พอประมาณ) 
    1) สังเกตติดตามการจัดกิจกรรม 
    2) ประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ แบบสอบถาม  
        แบบบันทึก  
    3) แบบรายงานผล 

 
1 ต.ค.-10 พ.ย. 63 

 
 
 
 
 
 

 
11-30 พ.ย. 63 

 
1-30 ธ.ค. 63 

 
20-31 พ.ค. 64 
1-18 ก.ย. 64 

 
20-30 ก.ย. 64 

 
30 ก.ย. 64 

 
 
 

 
 
นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ 
นางสาวกรรณิการ์  สุขสวัสดิ์ 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 

 1) พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถดาน
นาฏศิลปสูความเป็นเลิศ 
2) ไดรับประสบการณ์ทางดานการแสดงของ
นักเรียนนาฏศิลปไทย 
3) เกิดประสบการณ์เขารวมการแขงขันทักษะ
ทางดานนาฏศิลปและแตงกายตามแบบ
มาตรฐานนาฏศิลปไทย  

 

1) นักเรียนมีความสามารถดานนาฏศิลปสูความ
เป็นเลิศ 
2) นักเรียนนาฏศิลปไทยมีประสบการณ์ทางดาน
การแสดงหลากหลาย 
3) นักเรียนสามารถเขารวมการแขงขันทักษะ
ทางดานนาฏศิลปและแตงกายตามแบบมาตรฐาน
นาฏศิลปไทยได 
     

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 
1) นักเรียนมีความสามารถดานนาฏศิลปสู
ความเป็นเลิศ 
2) นักเรียนนาฏศิลปไทยมีประสบการณ์
ทางดานการแสดงหลากหลาย 
3) นักเรียนสามารถเขารวมการแขงขันทักษะ
ทางดานนาฏศิลปและแตงกายตามแบบ
มาตรฐานนาฏศิลปไทยได  
 

1) นักเรียนมีความสามารถดาน
นาฏศิลปสูความเป็นเลิศ 
2) นักเรียนนาฏศิลปไทยมี
ประสบการณ์ทางดานการแสดง
หลากหลาย 
3) นักเรียนสามารถเขารวมการ
แขงขันทักษะทางดานนาฏศิลป
และแตงกายตามแบบมาตรฐาน
นาฏศิลปไทย 

85% 
 

85% 
 

 
85% 

 
7. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใชงบประมาณ  53,700 บาท  (หาหมื่นสามพันเจ็ดรอยบาทถวน) จ าแนกรายการใชจายดังนี้ 
** การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคให๎เป็นในสํวนของฝ่ายวิชาการจัดสรรงบประมาณ มติในที่ประชุมฝ่ายบริหาร** 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1)     จัดกิจกรรมคายพัฒนาทักษะดาน

นาฏศิลปและการแสดง 
- คาวิทยากร สอนการปักเครื่อง 
- คาวิทยากร สอนแตงหนาโขน 
- คาอุปกรณ์ใชในการปฏิบัติ 
- คาอาหารผูเขารวมอบรม  
    5 มื้อ (มื้อละ 45 บาท)   
จ านวน 60 คน 
- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม 4 มื้อ 
(ม้ือละ 20 บาท)จ านวน 60 คน 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

13,500 
 
4,800 

  เงินอุดหนุน 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
2)   กิจกรรมการแสดงทางดาน

นาฏศิลปไทย ประจ าปี 2564 
1. คาชุดการแสดงร าถวายพระพร 
จ านวน  10 ชุด 

2. ชุดการแสดงสรางสรรค์ จ านวน 
12 ชุด  

 

20,000 
 
 

10,400 

    

3) คัดเลือกนักเรียนนาฏศิลป 
ปีการศึกษา 2564  

 
- 

    

4) เขารวมการแขงขันทักษะทางดาน
นาฏศิลปไทย 
(ระดับจังหวัด ประจ าปี 2564)  
- คาเครื่องส าอาง ส าหรับแตงหนา+
ท าผม ปี 2564 

  
 
 

5,000 

    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 53,700  
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช๎ 
1) นักเรียนมีความสามารถดานนาฏศิลปสูความเป็น
เลิศ รอยละ 85 
2) นักเรียนนาฏศิลปไทยมีประสบการณ์ทางดานการ
แสดงหลากหลาย รอยละ 85 
3) นักเรียนสามารถเขารวมการแขงขันทักษะทางดาน
นาฏศิลปและแตงกายตามแบบมาตรฐานนาฏศิลปไทย 
รอยละ 85 

1) ผลงานนักเรียนเชิงประจักษ์/ภาพถาย/เกียรติบัตร 
 
2) ผลงานนักเรียนเชิงประจักษ์/ภาพถาย/เกียรติบัตร 
 
3) ผลงานนักเรียนเชิงประจักษ์/ภาพถาย/เกียรติบัตร 
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 

9.1 นักเรียนไดแสดงความสามารถดานนาฏศิลปสูความเป็นเลิศ และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาตอ และการ
ประกอบอาชีพพ้ืนฐานได 
9.2 นักเรียนไดรับประสบการณ์ทางดานการแสดงของนักเรียนนาฏศิลปไทย 
9.3 นักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะทางดานนาฏศิลปและแตงกายตามแบบมาตรฐานนาฏศิลปไทย  
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แบบประมาณการคําใช๎จําย  (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  งบประมาณ 53,700บาท 

           โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน   กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด๎านนาฏศิลป์ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา 
ตํอหนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

    1)     จัดกิจกรรมคายพัฒนาทักษะดานนาฏศิลป
และการแสดง 
- คาวิทยากร สอนการปักเครื่อง 
- คาวิทยากร สอนแตงหนาโขน 
- คาอุปกรณ์ใชในการปฏิบัติทักษะ 
- คาอาหารผูเขารวมอบรมและครู 5 มื้อ  
- คาอาหารวางผ ู๎เขารวมอบรมและครู 4 มื้อ  

 
 

1  คน 
1  คน 

 
60 คน 
60 คน  

 
 
 
 
 

45 บาท 
20 บาท 

 
 

 
 
 
 

13,500 
4,800 

 
 
 
 
 
 

5 มื้อ 
4 มื้อ 

    2)       เขารวมการแขงขันทักษะทางดาน
นาฏศิลปไทยประจ าปี 2564  
จ านวน 2 รายการ 
1.คาชุดประกวดการแสดงร าถวายพระพร  
2.คาชุดประกวดการแสดงสรางสรรค์  

 
 
 
 
 
10 ชุด 
12 ชุด 

 
 
 
 
 
2,000 บาท 
867 บาท 

 
 
 
 

20,000 
10,400 

 

3) คัดเลือกนักเรียนนาฏศิลปปีการศึกษา 2564    *ไมมี
คาใชจาย 

4) คาแตงหนา+ท าผม ประจ าปี 2564  เหมา 5,000  
  รวมเป็นเงิน 53,700  

(ห๎าหม่ืนสามพันเจ็ดร๎อยบาทถ๎วน)  
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กลุํมงาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน  
ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมฝึกซ๎อมวงดนตรีลูกทุํง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ ข้อที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 

หลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  
      และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 3. มีงานท า มีอาชีพ  
4. เป็นพลเมืองดี 

ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม เดือนตุลาคม 63  ถึง เดือนกันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง   โครงการใหมํ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
 ปัจจุบันการศึกษาของไทยไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ และแนวคิดใหมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยมุง
พัฒนาผูเรียนใหเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีสมดุลทั้งทางรางกายและจิตใจ มีพัฒนาการรางกายสติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม เพ่ือสามารถปรับตัวเอง และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขและสรางสรรค์ รวมถึงพัฒนาความพรอมศักยภาพ
ทางดานดนตรีใหแกนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูและยอมรับสิ่งแปลกใหม ทางดานดนตรีใหทันตอโลกา
ภิวัติ สามารถใชดนตรีเป็นสื่อในการสรางความรัก สามัคคีใหเกิดประโยชน์ตอตนเองและประเทศชาติได  อีกทั้งยัง
เป็นการปลูกฝังจิตส านึกใหนักเรียนไดเรียนรูและมีความภาคภูมิใจตองานดานศิลปวัฒนธรรมและมรดกทาง
วัฒนธรรมของทองถิ่นผานกิจกรรมดานการแสดงวงดนตรีลูกทุงและศิลปะการแสดง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อยางมีความสอดคลองเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
วงดนตรีลูกทุง ดังนั้นเพ่ือเป็นการสงเสริมและชวยเหลือใหนักเรียน ไดมีโอกาสไดเขารวมพัฒนาทักษะทางดานวง
ดนตรีลูกทุง มีความรูความสามารถมากยิ่งขึ้น รวมถึงสรางความพรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจใหเกิดแกตัว
นักเรียน สามารถแสดงออกตอสาธารณชนไดอยางมืออาชีพ เป็นการสรางชื่อเสียง เสริมเกียรติคุณใหกับโรงเรียน 
ครอบครัว และชุมชนของตนเองตอไป 

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
 1.  เพ่ือพัฒนาผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 2.  เพ่ือใหเรียนมีความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ ในการบรรเลงวงดนตรีลูกทุง 
 3.  เพ่ือพัฒนาผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเป็นระบบ คิดสรางสรรค์ ตัดสินใจ แกปัญหาได   
     อยางมี สติสมเหตุผล   
 4.   ใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะความสามารถในการบรรเลงวงดนตรีลูกทุง 
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     3.เป้าหมายในการด าเนนิกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ 
     นักเรียนวงดนตรีลูกทุง  โรงเรียนตะพานหิน  จ านวน  50  คน 
3.2 เชิงคุณภาพ  
     นักเรียนวงดนตรีลูกทุง  โรงเรียนตะพานหิน  มีความพรอม มีทักษะในการสดงดนตรีลูกทุง 

   3.3 เชิงคุณธรรม 
พัฒนาผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  มีภาวะความเป็นผูน าในดานดนตรี 

 
4.ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
     -ประชุมวางแผน ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ศึกษา
แนวคิด รูปแบบ 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู๎ คุณธรรม) 
   - จัดกายภาพใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ  
หองปฏิบัติการและ แสดงผลงาน/แหลง  เรียนรู 
   - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
   - ฝึกซอมวงดนตรีลูกทุง   
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ๎มกัน)   
  - ครูติดตามตรวจสอบ 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
     พอประมาณ) 
   - สรุปประเมินผลโครงการ 
  - รายงานผลโครงการ 

 
 

ต.ค. 2563 - ธ.ค.
2563 

 
 

ก.ค. 2564 -ส.ค.
2564 

 
 
 
 

ส.ค.2564 
 
 

ก.ย.  2564 

 
 
 
 
 

นางสาวกฤดิ์มณี 
พลประถม 

 
5.ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1. นักเรียนวงดนตรีลูกทุงโรงเรียนตะพานหิน  
ไดรับการฝึกซอมอยางเหมาะสม 

1. วงดนตรีลูกทุงโรงเรียนตะพานหินใหเป็นวงที่สมบูรณ์
ตามหลักสากลและสามารถสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนได
2.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางดานทักษะวงดนตรี
ลูกทุงของนักเรียนโรงเรียนตะพานหิน 

3. เสริมสรางลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ใหแกนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางดานดนตรีสากล  ใหมีระเบียบวินัย 
มีความรับผิดชอบ  มีความสามัคคี  และมีภาวะความเป็น
ผูน าที่ดี 
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6.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 

1. วงดนตรีลูกทุงโรงเรียนตะพานหินให
เป็นวงที่สมบูรณ์ตามหลักสากลและ
สามารถสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนได 

2.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางดาน
ทักษะวงดนตรีลูกทุงของนักเรียนโรงเรียน
ตะพานหิน 

3. เสริมสรางลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์
ใหแกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางดานดนตรีสากล  ใหมีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ  มีความสามัคคี  และมี
ภาวะความเป็นผูน าที่ดี 

 

1.   นักเรียนสามารถน าความรูจากการ
ทักษะการแสดงจินตลีลาไปใชประโยชน์ 
ในการแสดงกิจกรรมอ่ืนๆของโรงเรียนได 
2.  ความพึงพอใจ   ตอวงดนตรีลูกทุง
โรงเรียนตะพานหิน  อยูในระดับดีมาก 
3.นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิต
สังคม  อยูในระดับดี 
4.นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  และอยู
รวมกันบนความแตกตางได 
 

รอยละ  95% 

 

รอยละ  95% 

 

รอยละ  95% 

รอยละ  95% 

 

 
7.รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใชงบประมาณ  60,000บาท  ( หกหมื่นบาทถวน ) จ าแนกรายการใชจายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 กิจกรรมฝึกซอมวงดนตรีลูกทุง  60,000      อุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  60,000     
 

8.การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 

1.   นักเรียนสามารถน าความรูจากการ
ทักษะการแสดงจินตลีลาไปใชประโยชน์ ใน
การแสดงกิจกรรมอ่ืนๆของโรงเรียนได 
2.  ความพึงพอใจ   ตอวงดนตรีลูกทุง
โรงเรียนตะพานหิน  อยูในระดับดีมาก 
3.นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิต
สังคม  อยูในระดับดี 
4.นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  และอยูรวมกัน
บนความแตกตางได 
 

- ประเมินทักษะ
ทางดาน ดนตรี 
- สังเกตการเขารวม
กิจกรรม 

- แบบประเมินทักษะทางดานดนตรี 
- แบบสังเกต   
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9.ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 
 1.  นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

2.  นักเรียนมีความพรอม  และมีทักษะในการบรรเลงวงดนตรีลูกทุง 
3.  นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเป็นระบบ  คิดอยางสรางสรรค์   ตัดสินใจ แกปัญหาไดอยางมี   
     สติ  สมเหตุสมผล 

 
 
 

แบบประมาณการคําใช๎จําย  (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุํมสาระการเรียนร ู      ศิลปะ    งบประมาณ   60,000   บาท 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  กิจกรรมฝึกซอมวงดนตรีลูกทุง  
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมฝึกซอมวงดนตรีลูกทุง       ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา 
ตํอหนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. การฝึกซอมวงดนตรีลูกทุงเพ่ือเขารวมการ
แขงขันระดับจังหวัด 

 60,000 60,000  

  รวมเป็นเงิน 60,000  

(  หกหมื่นบาทถวน )  
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กลุํมงาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ 
ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม สํงเสริมการเรียนรู๎ทักษะการท างานของนักเรียนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ ๑.พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ที่ ๑. ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแขํงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน 

              ด๎านที่   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
              ด๎านที่   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ ๕ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๑๐ ด๎าน ๓ 
ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม   ครูชบาไพร เทียมธรรม 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 256๓– กันยายน  256๔ 
ลักษณะโครงการ         โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 

1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญตอประเทศและชาวไทยทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน 

จนถึงระดับรัฐ กระทรวงศึกษาธิการไดก าหนดนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาใน
ทุกระดับเพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษามีความรูความเขาใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการจัดการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนประยุกต์ใชใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

    2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
      2.1 เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษา เรียนรู และฝึกปฏิบัติทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
      2.2 เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูหลักการท างานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข              
 

    3. เป้าหมายในการด าเนนิกิจกรรม 
      ๓.๑ เชิงปริมาณ 
            นักเรียนรอยละ 8๕ มีความรู ความเขาใจ  ฝึกปฏิบัติจริง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชด าริ และเป็นแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนเกิดทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใชใน
ชีวิตประจ าวันได 
      ๓.3 เชิงคุณธรรม 

  นักเรียนมีความรู คูคุณธรรม มีความพอประมาณ มีเหตุผล  และมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
 
 
 
 
 
 



๒๑๖ 
 

    4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
    1) การเตรียม/วางแผน(Plan) 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู๎ คุณธรรม) 
    1) การด าเนินงานตามแผน(Do) 
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ๎มกัน)     
    1)การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
     พอประมาณ) 
    1) การประเมิน/รายงานผล (Act) 
 

ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
มกราคม ถึง สิงหาคม 

๒๕๖๔ 
 

กันยายน ๒๕๖๔ 

ครูชบาไพร เทียมธรรม 
 

ครูชบาไพร เทียมธรรม 
 

ครูชบาไพร เทียมธรรม 
 

ครูชบาไพร เทียมธรรม 

 
     5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1) นักเรียนเขารวมกิจกรรม จ านวน 

๔๓๐ คน 
      ๒) มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑) นักเรียนเกิดทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และน าไปใชในชีวิตประจ าวันได 

๒) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
การงานอาชีพฯสูงขึ้น 

 
    6.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 
๑) นักเรียนเกิดทักษะอาชีพ 

และทักษะชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และน าไปใชใน
ชีวิตประจ าวันได 

๒) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาการงานอาชีพ
ฯสูงขึ้น 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

 

๙๓% 
 

     
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 
 

       7. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใชงบประมาณ  1๗,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) จ าแนกรายการใชจายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกจิกรรม 

ประเภท 
งบประมาณ 

หมายเหตุ ตอบ
แทน 

ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ ์

๑ กิจกรรมการดูแลมะนาวในวงบอ   ๔,๔๐๐  เงินอุดหนุนรายหัว  

๒ กิจกรรมการท าน้ าหมักชีวภาพ   1,๑๐0  เงินอุดหนุนรายหัว  

3 กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว   ๙,๓๐๐  เงินอุดหนุนรายหัว  

๔ กิจกรรมการท าปุยหมัก   ๒,๒๐๐  เงินอุดหนุนรายหัว  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   1๗,000  1๗,000  
 
      8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

 

1) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์รอยละ
ของนักเรียนที่ได 
ระหวางปี ๖๓ และ 
๖๔ (สมุด ปพ.๕ ,
วช. SESA) 

1) แบบประเมินเจตคติตอการ
ประกอบอาชีพ 

 
9. ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 

    9.๑ นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได   
               9.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในการท างานบนพื้นฐานของความพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 
 

แบบประมาณการคําใช๎จําย  (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ งบประมาณ ๑๗,๐๐๐บาท 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
 กิจกรรม สํงเสริมการเรียนรู๎ทักษะการท างานของนักเรียนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ ครูชบาไพร เทียมธรรม 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
หนํวย ราคาตํอหนํวย รวมเงิน 

หมายเหตุ   (บาท) (บาท) 
กิจกรรมการดูแลมะนาวในวงบํอซีเมนต์           

1 ปุยคอก 100 กระสอบ            30.00       3,000.00    
2 กรรไกรตัดหญา 4 อัน          120.00         480.00    
3 ดินปลูก 95 ถุง            35.00       3,325.00    
             6,805.00    

กิจกรรมการท าน้ าหมักชีวภาพ           
1 หัวเชื้อ EM 4 แกลลอน            85.00         340.00    
                340.00    

กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว           
1 เมล็ดพันธุ์พืช 50 ถุง           15.00         750.00    
2 แสลนกรองแสง 10 เมตร 2 ผืน          365.00         730.00    
3 โคง PE  2 โคง          580.00       1,160.00    
4 สายไมโคร 1 มวน          150.00         150.00    
5 มินิสปริงเกอร์ 100 อัน 3.00         300.00    
6 อุปกรณ์ตอทอน้ า 1 ชุด       3,236.00       3,236.00    
             6,326.00    

กิจกรรมท าบล็อกปุ๋ยหมักชีวภาพ           
1 อิฐบล็อก 180 กอน 6.50      1,170.00    
2 ปูนเสือซุปเปอร์ 2 ถุง 96        192.00    
3 ปูนเสือ 2 ถุง 131        262.00    
4 รถเข็นปูน 1 คัน       1,390.00       1,390.00    
5 เกรียงแหลมกออิฐ 7 นิ้ว 2 อัน 50        100.00    
6 เกรียงใบโพธิ์ 6 นิ้ว 2 อัน 20          40.00    
7 ทรายหยาบ 1 คิว 375        375.00    
        3,529.00  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ๎วน)    17,000.00   

        
 



๒๑๙ 
 

กลุํมงาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ 
ชื่อโครงการ พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม สํงเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามพระราโชบายด๎านการศึกษาของสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว 
               มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูํการปฏิบัติ  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 3 
                           ด๎านที่   3.๑ จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1.พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ที่ ๑. ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแขํงขัน 
      ๔. ชุมชน ผู๎ปกครอง และภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 

       ที่มีคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ ๕ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๑๐ ด๎าน ๓ 
ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม   ครูชบาไพร เทียมธรรม และครูกลุํมสาระการงานอาชีพ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 256๓– มีนาคม 256๔ 
ลักษณะโครงการ         โครงการตํอเนื่อง     โครงการใหมํ 
 

1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 1 

ธันวาคม 2559 ความวา “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทย  ทั้งปวง”กอปรกับ
พระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    บรมนาถบพิตร คือ การสราง
คนดี สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จึงทรงมีพระราโชบาย  เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแหงองค์พระบรมชนกนาถในการ
สรางคนดีใหแกบานเมือง โดยทรงมุงใหการศึกษาตองสรางพ้ืนฐานแกนักเรียน 4 ดาน ประกอบดวย (1) การมี
ทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม (3) การมีงานท า-มีอาชีพ และ (4) การเป็น
พลเมืองดี ดังนั้น เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราช
สมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 แหงพระบรม ราชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตนอมน าพระราโชบายดานการศึกษา มาเป็นหลักชัยในการสรางนักเรียนเป็นคนดี
และพัฒนาใหเป็นคนเกง สูการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท อยางเป็นรูปธรรม      

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

      ๒.๑  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอบานเมือง  มีโอกาสท าหนาที่เป็นพลเมืองดี  และมีพ้ืนฐานชีวิต
ที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
       ๒.๒  เพ่ือเสริมสรางใหผูเรียนรับรูความสามารถของตนดานการประกอบอาชีพ 
 
     3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 

      ๓.๑ เชิงปริมาณ 
            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ แผนการเรียนศิลปทั่วไป รอยละ 90 ฝึกการประกอบอาชีพ 
ตลอดปีการศึกษา  
 
 



๒๒๐ 
 

     3.2 เชิงคุณภาพ 
    ๓.๒.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ แผนการเรียนศิลปทั่วไป มีแนวทางในการประกอบ 
    อาชีพ  
       ๓.๒.๒  เสริมสรางใหผูเรียนรบัรูความสามารถของตนดานการประกอบอาชีพ 

      ๓.๒ คุณธรรม 
  นักเรียนมีความรู คูคุณธรรม และมีจริยธรรมในการหวงแหนมรดกของชาติ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
    1) การเตรียม/วางแผน(Plan) 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู๎ คุณธรรม) 
    1) การด าเนินงานตามแผน(Do) 
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ๎มกัน)     
    1)การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
     พอประมาณ) 
    1) การประเมิน/รายงานผล (Act) 
 

ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

มกราคม ถึง สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 
กันยายน ๒๕๖๔ 

ครูชบาไพร เทียมธรรม 
 

ครูชบาไพร เทียมธรรม 
ครูรจนา ตระการศิริ 
ครูวัลลาห์ สายอุบล 

ครูภาณุวัฒน์ แกวขาว 
 

ครูชบาไพร เทียมธรรม 
ครูชบาไพร เทียมธรรม 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
2)   นักเรียนเขารวมกิจกรรม จ านวน 

  120 คน 
๑) นักเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและ

เจตคติตอการประกอบอาชีพ 
 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 
๓) นักเรียนรับรูความสามารถ

ของตนดานการประกอบ
อาชีพ 

1)นักเรียนมีความรู ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติตอการ
ประกอบอาชีพ ระดับดี 

≤95 % 
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7. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใชงบประมาณ  ๑8,00๐ บาท  (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน) จ าแนกรายการใชจายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑ กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟูา   7,600  เงินอุดหนุน

รายหัว 
 

2 กิจกรรมการท าน้ ายาลางจาน
และน้ ายาเอนกประสงค์ 

  9,360  เงินอุดหนุน
รายหัว 

 

3 กิจกรรมการท าขนมเปี๊ยะ   1,040  เงินอุดหนุน
รายหัว 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   18,000    
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 

1. นักเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติตอการประกอบอาชีพ ระดับดี 

๑) สอบวัดและประเมิน
ความรู ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติตอการประกอบอาชีพ 
 
 
 

1) แบบประเมินเจตคติตอการประกอบ
อาชีพ 
 
 
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 

9.1  นักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ เป็นแนวทางสูการประกอบอาชีพ 
9.2  นักเรียนรับรูความสามารถของตนดานการประกอบอาชีพ 
9.3  นักเรียนมีพ้ืนฐานทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต 
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แบบประมาณการคําใช๎จําย  (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐บาท 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะประสงค์ของผู๎เรียน 
 กิจกรรม สํงเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามพระราโชบายด๎านการศึกษาของสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูํการปฏิบัติ  
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูํการปฏิบัติ  

ผู๎รับผิดชอบโครงการ ครูชบาไพร เทียมธรรม 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
หนํวย ราคาตํอหนํวย รวมเงิน 

หมายเหตุ   (บาท) (บาท) 
กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า     

1 กอนเชื้อเห็ดนางฟูา 348 กอน              10.00       3,480.00    
2 ตาขายกรองแสง 20 เมตร              35.00         700.00    
3 ตาขายกรองแสง 4 เมตร              38.00         152.00    
4 ลวดตาขายสี่เหลี่ยม 1 มวน            500.00         500.00    
5 ทอPvc 1/2 นิ้ว 4 ทอน              36.00         144.00    
6 เหล็กแปฺบสี่เหลี่ยม 13 เสน            156.00       2,028.00    
7 อิฐแดง 21 กอน                1.00           21.00    
8 อิฐบล็อก 50 กอน                6.50         325.00    
9 สายยาง 15 เมตร  1 มวน            140.00         140.00    

10 สายยาง  5 เมตร              22.00         110.00    
             7,600.00    

กิจกรรมการท าน้ ายาท าความสะอาด           
1 หัวเชื้อน้ ายาลางจาน 52 ชุด            180.00       9,360.00    
                9,360.00    

กิจกรรมท าขนมเปี๊ยะ           
1 แปูงสาลี 5 กก. 40        200.00    
2 ถั่วเหลือง 3 กก. 50        150.00    
3 น้ าตาล 4 กก. 25        100.00    
4 น้ ามันพืช 3 ขวด 50        150.00    
5 กระดาษสติกเกอร์ 1 แพ็ค 300        300.00    
6 งาด า 2 ถุง 70        140.00    
             1,040.00    
 รวมเงิน(หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ๎วน)     18,000.00  
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กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาทักษะการอยํูรํวมกันบนความแตกตํางท่ีหลากหลาย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ ข๎อที่ 1 ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนมีวินัย และมีศักยภาพในการแขํงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 
         ด๎านที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคม 
                                                                          แหํงการเรียนรู๎ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10  

      ด๎านที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง 
               2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม   

     4. เป็นพลเมืองดี  
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมเปิดกวางและเป็นสังคมแหงยุคโลกาภิวัตน์ (Social globalization) คนในสังคมที่อยู

กันตางพ้ืนที่ ตางภูมิศาสตร์ และความแตกตางในดานตาง ๆ อาทิ เชื้อชาติ ความเชื่อ วัฒนธรรม วิถีชีวิต จ าเป็นตอง
ติดตอสื่อสาร เพ่ือวัตถุประสงค์ตาง ๆ ไดแก การแลกเปลี่ยนขอมูล การเจรจาตอรอง การท าธุรกิจ และอ่ืน ๆ ฉะนั้น 
จึงเป็นสิ่งส าคัญอยางยิ่งที่ตองปลูกฝั่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดานการพัฒนาทักษะการอยูรวมกันบนความแตกตาง
ที่หลากหลายใหแกผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถอยูรวมกันผูอ่ืนในสังคมอยางมีความสุข 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในดานนี้ จึงจัดโครงการและ
กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนบนความหลากหลายไดอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 
ประกอบไปดวย กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส กิจกรรมสาธิตการท าอาหารและขนมตามต าหรับของชาวฝรั่งเศส คาย
ฝรั่งเศสรวมกับศูนย์ภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กิจกรรมวันทานาบาตะ กิจกรรมคายภาษาและวัฒนธรรมจีน 
และกิจกรรมวันคริสต์มาส 

กิจกรรมและคายดังกลาวสงเสริมใหผูเรียนเขาใจวัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตของคนในชาติตาง ๆ เป็น
ผลใหผูเรียนสามารถปรับตัว และยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  

       
2. วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1 เพ่ือใหนักเรียนยอมรับและสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางไดอยางมีความสุข 
2.2 เพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณ์ทีแ่ตกตางกันทางวัฒนธรรมของแตละประเทศ 
2.3 เพ่ือสรางเจคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ  
2.4 เพ่ือสรางใหนักเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถท างานรวมกับผูอ่ืนได 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนทุกระดับชั้นที่เรียนรายวิชา ภาษาจีน ฝรั่งเศส ญี่ปุุน และอังกฤษเขารวมกิจกรรม ใน
รายวิชาภาษาตาง ๆ 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนทุกระดับชั้นที่เรียนรายวิชา ภาษาจีน ฝรั่งเศส ญี่ปุุน และอังกฤษตระหนักและ
ยอมรับความแตกตางการอยูรวมกับผูอ่ืน 
3.3 เป้าหมายเชิงคุณธรรม 
 3.3.1 นักเรียนทุกระดับชั้นที่เรียนรายวิชา ภาษาจีน ฝรั่งเศส ญี่ปุุน และอังกฤษมีเจคติที่ดีตอวิชา
ภาษาตางประเทศ 
 3.3.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถท างานรวมกับผูอ่ืนได 

  
4. ขั้นตอนในการท ากิจกรรม (PDCA) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1. การเตรียม/ วางแผน (P: หลักการและเหตุผล) 
   1.1 แตงตั้งคณะกรรมการการด าเนินกิจกรรมในรายวิชา
ภาษาจีน ฝรั่งเศส ญี่ปุุน และอังกฤษ 
   1.2 ประชุมคณะกรรมการนักเรียนรวมกับคณะครูเพ่ือ
วางแผนการด าเนินกิจกรรมตามรายวิชาตาง ๆ 
   1.3 จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดกิจกรรม รางวัล และ
อุปกรณ์ตาง ๆ  
  1.4 จัดเตรียมเอกสารการประเมินโครงการ  

พฤศจิกายน 2563 1. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
2. นางสาวสุภิญญา กองสวรรค์ 
3. นางสาววรัทยา สายลังกา 
4. นางสาววราพร ศรีอินทร์ 
5. นางสาวสายสุนีย์ สิงห์เวียง 
6. นางสาวพรเพ็ญ นิลพร 
7. นายอนุสิทธิ์ คงรอด 

2. การด าเนินงานตามแผน (D: ความรู๎ คุณธรรม) 
   2.1 กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส 
        - ขับรองเพลงภาษาฝรั่งเศส 
        - ฉากสถานที่ส าคัญ 
        - อาหารของชาวฝรั่งเศส  

 
13 กรกฎาคม 2564 

 
1. นางสาวสุภิญญา กองสวรรค์ 
 

    2.2 คํายภาษาฝรั่งเศสรํวมกับศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
        - นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขารวมกิจกรรมตามเวลาที่
ศูนย์ภาษาฝรั่งเศสก าหนด  

ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2563 

มิถุนายน – สิงหาคม 
2564 

 
1. นางสาวสุภิญญา กองสวรรค์ 
 

    2.3 กิจกรรมวันทานาบาตะ  
        - การประกวดแตงกายชุดประจ าชาติ  
        - กิจกรรมท าอาหารญี่ปุุน  
        - กิจกรรมเขียนอวยพรภาษาญี่ปุุน  

 
7 กรกฎาคม 2564 

 
1. นางสาววรัทยา  สายลังกา 
 

    2.4 กิจกรรมคํายภาษาและวัฒนธรรมจีน 
       - จัดคายภาษาและวัฒนธรรมจีน 
         

ธันวาคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

1. นางสาวสายสุนีย์ สิงห์เวียง 
 
 

   2.5 กิจกรรมวันคริสต์มาส 
       1. กิจกรรมการแขํงขันวันคริสต์มาส 
          - กิจกรรมประกวดการ์ดคริสต์มาส 
       2. กิจกรรมวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
          - พิธีเปิดงานวันคริสต์มาส 
          - กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับวันคริสต์มาส  

 
พฤศจิกายน 2563 

 
25 ธันวาคม 2563 

 

 
1. นางสาวพรเพ็ญ นิลพร 
2. นายอนุสิทธิ์ คงรอด 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
          - นักเรียนตอบปัญหาวันคริสต์มาส 
          - กิจกรรมแจกรางวัล 
          - กิจกรรมแสดงโชว์รองเพลงและเตนของนักเรียน 
          - กิจกรรมประกวด Miss Christmas 2020 
          - กิจกรรม Western Food Market 
3. การติดตามตรวจสอบ (C: มีภูมิคุ๎มกัน) 
   3.1 ก ากับ ติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ธันวาคม 2563- 
30 กันยายน 2564 

1. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
2. นางสาวสุภิญญา กองสวรรค์ 
3. นางสาววรัทยา สายลังกา 
4. นางสาววราพร ศรีอินทร์ 
5. นางสาวสายสุนีย์ สิงห์เวียง 
6. นางสาวพรเพ็ญ นิลพร 
7. นายอนุสิทธิ์ คงรอด 

4. การประเมิน/ รายงานผล (A: หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
    4.1 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือพัฒนา/ ปรับปรุงแกไข
กิจกรรมในปีการศึกษาตอไป  

กันยายน 2563 1. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
2. นางสาวสุภิญญา กองสวรรค์ 
3. นางสาววรัทยา สายลังกา 
4. นางสาววราพร ศรีอินทร์ 
5. นางสาวสายสุนีย์ สิงห์เวียง 
6. นางสาวพรเพ็ญ นิลพร 
7. นายอนุสิทธิ์ คงรอด 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. กิจกรรมวันส าคัญ เทศกาลวันส าคัญ คาย เกี่ยวกับ                 
วัตนธรรมภาษาตางประเทศ ประกอบดวย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุุน 

1. นักเรียนตระหนักและใหความส าคัญของวัฒนธรรม
ตางประเทศรวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศมากข้ึน  
2. มีเจคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 

1. นักเรียนตระหนักและใหความส าคัญของ
วัฒนธรรมตางประเทศรวมทั้งมีเจตคติท่ีดีตอ
ภาษาตางประเทศมากขึ้น  
2. มีเจคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ 

1. นักเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบน
ความแตกตางและหลากหลายในระดับดี 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ 
ภาษาตางประเทศและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา  
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถ
ท างานรวมกับผูอ่ืนได 

รอยละ 93 
 

รอยละ 93 
 
 

รอยละ 93 
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7. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
7.1  กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส 

กิจกรรมนี้ใชงบประมาณ   12,100 บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งรอยบาทถวน) จ าแนกรายการใช
จายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ปูายไวนิล    2,000  เงินอุดหนุน  
2. ชุดประจ าชาติ    5,100    
3. ธงชาติฝรั่งเศส   1,500    
4. ของรางวัล (เสื้อ, กระเปา,…)   1,500    
5. ไมกระดานส าหรับท าฉาก   2,000    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   12,100    
 

7.2  กิจกรรมคํายภาษาฝรั่งเศสรํวมกับศูนย์ภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  
กิจกรรมนี้ใชงบประมาณ   5,000 บาท  ( หาพันบาทถวน ) จ าแนกรายการใชจายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. เบี้ยเลี้ยงครู/นักเรียน (10 คน) 100/คน    เงินอุดหนุน  
2. คารถ (ไป-กลับ)  4,000     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000      
 

7.3 กิจกรรมวันทานาบาตะ 
กิจกรรมนี้ใชงบประมาณ   10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถวน) จ าแนกรายการใชจายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ชุดฮัปปิ   3,000  งบอุดหนุน  
2. ปูายไวนิล   1,800    
3. ชุดฝึกเขียนพูกัน   1,000    
4. ตุ฿กตาญ่ีปุุน   800    
5. เคนดามะ   390    
6. เครื่องท าทามาโกะยากิ   500    
7. กระดาษ 100 ปอนด์ A3  

(50 แผน) 
  

250 
   

8. กระดาษ 100 ปอนด์ A4  
(50 แผน) 

  
150 

   

9. กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 1 หนา   200    
10. เชือกปอ   50    
11. ชุดชงชามัทฉะ   500    
12. พูกัน   135    
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
13. กระดาษวาว   100    
14. แฟูม   100    
15. ดินสอ   130    
16. ปากกา   120    
17. เทปกาว   175    
18. เครื่องเย็บกระดาษ   250    
19. กระดาษโน฿ตโพสต์อิท   350    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - 10,000 -   
 

7.4 กิจกรรมวันคริสต์มาส 
กิจกรรมนี้ใชงบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) จ าแนกรายการใชจายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม   15,000  เงินอุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - 15,000 -   
 

7.5 กิจกรรมคํายภาษาและวัฒนธรรมจีน 
กิจกรรมนี้ใชงบประมาณ 17,100 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยบาทถวน) จ าแนกรายการใชจาย
ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. กิจกรรมคายภาษาและ

วัฒนธรรมจีน  
  17,100  เงินอุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 17,100   
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 

1. นักเรียนยอมรับและสามารถอยูรวมกันบน
ความแตกตางไดอยางมีความสุข รอยละ 93 

ประเมินการตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอ ภาษาตางประเทศ
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา รอยละ 93 

ประเมินการตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

3. นักเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถ
ท างานรวมกับผูอ่ืนได รอยละ 93 

ประเมินการเขารวมกิจกรรม แบบรายงานลงชื่อเขารวมกิจกรรม 
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9. ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ  
9.1 นักเรียนยอมรับและสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางไดอยางมีความสุข 
9.2 นักเรียนไดรับประสบการณ์ที่แตกตางกันทางวัฒนธรรมของแตประเทศ 
9.3 นักเรียนมีที่ดีตอภาษาตางประเทศ  
9.4 นักเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถท างานรวมกับผูอ่ืนได 

 
แบบประมาณการคําใช๎จําย  (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 

ฝ่าย/งาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ งบประมาณ 12,100 บาท 
โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน กิจกรรม วันชาติฝรั่งเศส 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภิญญา กองสวรรค์ 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา 
ตํอหนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ปูายไวนิล 2 1,000 2,000  
2. ชุดประจ าชาติ 3 1,700 5,100  
3. ธงชาติฝรั่งเศส 1 1,500 1,500  
4. ของรางวัล (เสื้อ, กระเปา,…) 15 100 1,500  
5. ไมกระดานส าหรับท าฉาก 1 2,000 2,000  

                    รวมเป็นเงิน   12,100 บาท   
( หนึ่งหม่ืนสองพันหนึ่งร๎อยบาทถ๎วน )  

 
 

แบบประมาณการคําใช๎จําย  (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ งบประมาณ 5,000 บาท 

โครงการโครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
กิจกรรม คํายภาษาฝรั่งเศสรํวมกับศูนย์ภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภิญญา กองสวรรค์ 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา 
ตํอหนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. เบี้ยเลี้ยงครู/นักเรียน (10 คน) 10 100 1,000  
2. คารถ (ไป-กลับ) 1 4,000 4,000  

  รวมเป็นเงิน   5,000   บาท   

(ห๎าพันบาทถ๎วน )  
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แบบประมาณการคําใช๎จําย  (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ งบประมาณ 10,000 บาท 

โครงการโครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน กิจกรรมวันทานาบาตะ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ นางสาววรัทยา สายลังกา 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

จ านวน ราคา 
(ตํอหนํวย) 

ราคารวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ชุดฮัปปิ 5 ตัว 600 3,000  
2. ปูายไวนิล 2 แผน  900 1,800  
3. ชุดฝึกเขียนพูกัน 5 200 1,000  
4. ตุ฿กตาญ่ีปุุน 2 400 800  
5. เคนดามะ 2 195 390  
6. เครื่องท าทามาโกะยากิ 1 เครื่อง 500 500  
7. กระดาษ 100 ปอนด์ A3 (50 แผน) 1 แพ็ค 250 250  
8. กระดาษ 100 ปอนด์ A4 (50 แผน) 1 แพ็ค 150 150  
9. กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 1 หนา 10 แผน 20 200  

10. เชือกปอ 5 มวน 10 50  
11. ชุดชงชามัทฉะ 1 500 500  
12. พูกัน 3 อัน 45 135  
13. กระดาษวาว 10 10 100  
14. แฟูม 10 10 100  
15. ดินสอ 1 130 130  
16. ปากกา 20 6 120  
17. เทปกาว 5 35 175  
18. เครื่องเย็บกระดาษ 1 250 250  
19. กระดาษโน฿ต โพสต์อิท 10 35 350  

รวม 10,000  
(หนึ่งหม่ืนบาทถ๎วน)   
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แบบประมาณการคําใช๎จําย  (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ งบประมาณ 15,000 บาท 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day 2020) 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรเพ็ญ  นิลพร  และนายอนุสิทธิ์  คงรอด 

 
 
 
 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา 
ตํอหนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ตนคริสต์มาสสูง 8 ฟุต สีเขียว 1 4,000 4,000  
2. ตุ฿กตาของรางวัล รางวัลใหญ 16 250 4,000  
3. กลองดินสอคละแบบ 19 30 570  
4. ปากกาคละแบบ 30 20 600  
5. ดินสอคละแบบ 30 20 600  
6. สมุดคละแบบ 30 20 600  
7. แฟูมคละแบบ 30 20 600  
8. กระดาษการ์ดขาว A4 180 แกรม 2 แพ็ค 100 200  
9. กระดาษชาร์ทสี แผนใหญ คละสี 4 สี 20 แผน 10 200  

10. กระดาษโปสเตอร์บางสี หนาเดียว คละสี 4 
สี 

20 แผน 5 100  

11. กระดาษโปสเตอร์บางสี สองหนา สีเขียว
เขม สีแดง สีละ 5 แผน 

10 แผน 8 80  

12. กระดาษอังกฤษ สีเงิน ทอง แดง เขียว น้ า
เงิน 
สีละ 3 แผน 

15 10 150  

13. กระดาษหอของขวัญ คละสี 5 สี 30 15 450  
14. โฟมอัดแผนหนา 3 มม. 5 30 150  
15. เยื่อกาวสองหนาขนาด 1/2 นิ้ว 10 25 250  
16. เทปใสขนาด 1/2 นิ้ว  15 30 450  
17. อุปกรณ์ตกแตงตนคริสต์มาส 8 อัน 125 1,000 1,000  
18. คาเชาชุดแซนตี้ ชุดซานตา 2 500 1,000  

                    รวมเป็นเงิน 15,000  

(หนึ่งหม่ืนห๎าพันบาทถ๎วน)  



๒๓๑ 
 

แบบประมาณการคําใช๎จําย  (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎ ภาษาตํางประเทศ  งบประมาณ 17,100 บาท 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน  กิจกรรม คายภาษาและวัฒนธรรมภาษาจีน 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสายสุนีย์  สิงห์เวียง 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา 
ตํอหนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. คาอาหารวาง 2 มื้อ ส าหรับนักเรียน คณะ
ครูและวิทยากร 

105 คน 40 4,200 เงิน
อุดหนุนฯ 

2. คาอาหารกลางวันและน้ าดื่ม ส าหรับ
นักเรียน คณะครูและวิทยากร 

105 คน 35 3,675  

3. ของรางวัลระหวางอยูคาย เครื่องเขียน + 
พจนานุกรม ฯลฯ  

10 รางวัล 200 2,000  

4. กระดาษบรู฿ฟ 24 แผน 5 120  
5. ปากกาเคมีคละสี  20 แทง 15 300  
6. สีเทียนกลองใหญ 7 กลอง 80 560  
7. ลูกบอลเล็ก 20 ลูก 15 300  
8. กาวยูฮู 8 แทง 45 360  
9. กระดาษแข็งสี 25 แผน 12 300  

10. กระดาษกาวหนังไกคละสี 10 มวน 35 350  
11. ตัวหนีบใหญ  5 กลอง 50 250  
12. กระดาษ A4 3 รีม 95 285  
13. ปากกาลูกลื่น  100 แทง 5 500  
14. อุปกรณ์ประกอบอาหารจีน  2 ชุด  450 900  
15. คาวิทยากร 2 คน 1,500 3,000  

                  รวมเป็นเงิน 17,100  

(หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร๎อยบาทถ๎วน)  
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กลุํมงาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  กิจกรรมแนะแนว 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนาบริการแนะแนว 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1  พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ ข๎อที่ 3.มีการบริหารจัดการการศึกษาด๎วยระบบคุณภาพ สูํการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.)  

มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู๎เรยีน     
  ด๎านที่   1.2.1  การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   1.2.3  การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
   1.2.4  สุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

ด๎านที่   3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ 
          ใช๎ในชีวิตได๎ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
จัดการเรียนรู ๎

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการ 
      เรียนรู๎ 

สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10  
ด๎านที่ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม  
ด๎านที่ 3 มีงานท า  มีอาชีพ 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นายธนาวุฒิ  ฟองจางวาง 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  1 ตุลาคม  2563   -  30 กันยายน  2564 
 ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
 ภารกิจของงานแนะแนว  คือการจัดบริการแนะแนว  5  ดาน  เพ่ือพัฒนาสงเสริมทักษะของผูเรียน   
บริการแนะแนวโรงเรียนตะพานหินประกอบบริการทั้งหมด 5 ดาน คือ 1. บริการเก็บรวบรวมขอมูล 2.
บริการสนเทศ 3. บริการใหค าปรึกษา 4.บริการจัดวางตัวบุคคล 5. บริการติดตามผล    
ซึ่งทั้ง 5 บริการสงผลโดยตรงตอการด าเนินชีวิตของนักเรียน โดยครอบคลุม  3  ขอบขายไดแก   ขอบขาย
ดานการศึกษา  ดานอาชีพ  ดานสวนตัวและสังคม  เป็นการส ารวจความตองการของนักเรียน  พัฒนาแกไข
ในจุดบกพรอง และเสริมสรางภูมิคุมกันจากสิ่งที่ไมดี  และเป็นปัญหา   พัฒนาสุขภาพจิต   ใหสามารถ
ด าเนินชีวิตไดอยางสดอดคลอง 
 บริการเก็บรวบรวมขอมูลรายบุคคล  เป็นการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน  จัดกระท า
ขอมูลอยางเป็นระบบ  เพ่ือวิเคราะห์นักเรียนส าหรับจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของนักเรียน
รายบุคคล    

บริการสนเทศ  คือการใหบริการขอมูลสารสนเทศ  ผานเครือขายอินเตอร์เน็ต   สื่อสิ่งพิมพ์  ปูาย
นิเทศ   รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์   เพ่ือใหขอมูลที่เป็นประโยชน์ตอการท างานและการด าเนินชีวิตของ
นักเรียน 
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  บริการใหการปรึกษา   คือการจัดบริการใหการปรึกษาใหกับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  
ซึ่งมีการจัดบริการ  3  รูปแบบ   การใหการปรึกษารายบุคคล  การใหการปรึกษาแบบกลุม  การศึกษาบุคคล
รายกรณี    ซึ่งชวยแกไขปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียน  รวมถึงชวยคุณครูในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  แกไขปัญหาของนักเรียนกลุมเสี่ยงจากระบบดูแลชวยเหลือ 

 บริการจัดวางตัวบุคคล  คือการจัดกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน   
  บริการติดตามผล   คือการติดตามผลการท าโครงการ  และกิจกรรมตางๆ  รวมถึงการติดตามผล
การศึกษาตอของนักเรียน  และการติดตามผลการประกอบอาชีพ ของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

จากความส าคัญดังกลาว การจัดบริการแนะแนว   จะชวยสงเสริมนักเรียนที่อยูในกลุมปกติใหมีทักษะ
ชีวิตที่ดีข้ึน   สรางภูมิคุมกันนักเรียนกลุมเสี่ยง   และดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมมีปัญหา  งานแนะแนวจึงจ าเป็น
ตองการจัดใหมีบริการแนะแนวในดานตางๆ เพื่อพัฒนานักเรียนใหเป็นไปตามเปูาหมาย 

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
2.1  เพ่ือพัฒนาการใหบริการแนะแนว    
2.2  เพ่ือสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใหกับนักเรียน 
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1  นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรม  และมีโอกาสไดรับการพัฒนาตามความแตกตาง  
        ระหวางบุคคล 
 3.1.2  นักเรียนรอยละ 80  พึงพอใจกับการใหบริการแนะแนวอยูในระดับดีขึ้นไป 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1  นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรม                  
 3.2.2  การใหบริการแนะแนวมีประสิทธิภาพ สนับสนุนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใหกับนักเรียน 
 3.2.3  นักเรียนพึงพอใจจากการใหบริการ  พัฒนาตนเองไดตามความแตกตางระหวางบุคคล 
3.3  เป้าหมายเชิงคุณธรรม 
  3.3.1  ความใฝุเรียนรู 
   พฤติกรรมบงชี้ 3.3.1.1  นักเรียนมีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู๎รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล พอประมาณ) 
    1. ประชุมปรึกษาหารือทีมงาน วิเคราะห์ปัญหา และ
วางแผนการแกไขปัญหา  จัดท าโครงการ และปฏิทินการ
ด าเนินกิจกรรม 
    2. ขออนุมัติด าเนินงานตาม 
    4. จัดท าค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม  
ตามโครงการ 
    5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานชี้แจงการ
ด าเนินงานในโครงการ 

1 ต. ค. 2563  -  
30  ก.ย. 2564   
 

 
นางสาวณฐธร  บุญเกิด 
และคณะครูแนะแนว 

 

2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู๎ คุณธรรม) 
    ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน   
        พัฒนาการจัดบริการแนะแนวทั้ง 5  บริการ 
โดยยึดแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาน
ความรูและคุณธรรม  ดังนี้ 
1.1 ดานความรู  
     1.1.1 ศาสตร์พระราชา  

 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 28 
พฤศจิกายน พ.ศ.2515 “การให๎การศึกษาที่ดีนั้น เป็น
งานที่ละเอียดลึกซ้ึงมาก จ าเป็นตองใชความรอบรูอัน
กวางขวาง ใชความสุขุมรอบคอบ ประกอบดวยความตั้งใจ
และความเพียรพยายามอยางแรงกลา จึงจะท าไดส าเร็จ”  
การจัดกิจกรรม  “กิจกรรมเสริมสรางความพรอมใน
การศึกษาตอ   คายแนะแนวการศึกษาตอ”  เพ่ือเปิดโลก
ทัศน์ในการเรียนรู   ใหขอมูลการศึกษาตอจากผูมี
ประสบการณ์และแหลวงขอมูลภายนอก 

1.2 ดานคุณธรรม 
  1.2.1  คุณธรรมสากล  ความใฝุเรียนรู 

การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอยูรวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลาย การพัฒนาบริการแนะแนว จะชวย
สนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน   

10 พ.ย. 2563 
–  

 31 ส.ค. 2564 
 

นายธนาวุฒิ ฟองจางวาง 
 

3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ๎มกัน)     
  1.  สอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 
  2.  ติดตามผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอของนักเรียน 

10 พ.ย. 2563 
–   

31 ส.ค. 2564 

นายธนาวุฒิ ฟองจางวาง 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู๎รับผิดชอบ 

4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
     พอประมาณ) 
   1. สรุป ประเมินผลโครงการ 
   2. จัดท ารายงานผูบริหาร 

1-30 ก.ย.  
2564 

นางสาวณฐธร  บุญเกิด 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1)  กิจกรรมการพัฒนาบริการแนะแนว  
พัฒนาการจัดบริการแนะแนวเพ่ือการอยูรวมกัน
บนความแตกตาง 

1) นักเรียนสามารถไดรับการบริการแนะแนวอยางทั่วถึง 
2)  นักเรียนพึงพอใจในบริการแนะแนว  

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 
1) นักเรียนสามารถไดรับการบริการแนะ
แนวอยางทั่วถึง 
2)  นักเรียนพึงพอใจในบริการแนะแนว 

1) นักเรียนโรงเรียนตะพานหินไดรับบริการ
แนะแนวของนักเรียนโรงเรียนตะพานหิน 
2) นักเรียนโรงเรียนตะพานหินมีความพึง
พอใจในบริการแนะแนวอยูในระดับมาก   

85 % 
 
 

80 % 
 

7. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใชงบประมาณ  55,250 บาท  (หาหมื่นหาพันสองรอยหาสิบบาท) จ าแนกรายการใชจายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ประเภท 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

ครุภั
ณฑ ์

1. บริการเก็บรวมรวบขอมูล 
- จัดท าแฟูมขอมูลนักเรียน 
- ท าการวัด EQ  และ IQ  

  1,000    

ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นายธนาวุฒิ  ฟองจางวาง 
2. บริการสารสนเทศ 

-พัฒนาระบบสารเทศ 
  

 
 
6,000 

   

-คายแนะแนวการศึกษาตอ  และ
พัฒนาทักษะชีวิต 

 5,000 1,600    

ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นายสมศักดิ์ ฤกษ์รัตนประทีป 
3. บริการใหค าปรึกษา 

- คายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 
 20,650 5,000    

ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณฐธร  บุญเกิด 
4. -พิธีมอบทุนการศึกษา  5,000     



๒๓๖ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ประเภท 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

ครุภั
ณฑ ์

-นิทรรศการ “คนมีของ”  แสดง
ความสามารถของนักเรียนที่
หลากหลายตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล 

  10,000    

ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณฐธร  บุญเกิด 
5. บริการติดตามผล 

- ติดตามผลการศึกษาตอของ
นักเรียน 
-ติดตามผลการประกอบอาชีพ 
-ติดตามผลทุนการศึกษา 

  1,000    

ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นางเจนจิรา  แก๎วตาสาม 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  30,650 24,600    

55,250 บาท 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 

1. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรม  
2.  นักเรียนไดรับบริการแนะแนวอยาง
ทั่วถึง 
 

  1. ใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
 ในการใหบริการแนะ
แนว 
 2. สถิติการเขารับ
บริการแนะแนว 

- แบบสอบถามนักเรียน 
- แบบบันทึกการใชบริการบริการแนะ
แนว 

 
9. ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 

9.1  นักเรียนไดรับบริการแนะแนวอยางทั่วถึง 
9.2  นักเรียนพึงพอใจในการจัดบริการแนะแนว 
9.3  นักเรียนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไดตามศักยภาพของตนเอง และสามารถด ารงชีวิตอยูรวมกัน
บนความแตกตาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๓๗ 
 

แบบประมาณการคําใช๎จําย  (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎  กิจกรรมแนะแนว งบประมาณ 55,250 บาท 

โครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน กิจกรรม พัฒนางานบริการแนะแนว 
บริการเก็บรวบรวมข๎อมูลรายบุคคล 

ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นายธนาวุฒิ ฟองจางวาง  ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นายธนาวุฒิ  ฟองจางวาง 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา 
ตํอหนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 -แฟ้มตราช๎าง ขนาด A4  สัน  3นิ้ว   6  100 600  
2 -แฟลตไดร์ฟ  ขนาด 32 GB  1 350 350  
3 -ซองแฟ้ม  1 50 50  

  รวมเป็นเงิน 1,000  

(หนึ่งพันบาทถ๎วน)  
 

แบบประมาณการคําใช๎จําย  (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎  กิจกรรมแนะแนว งบประมาณ 55,250 บาท 

โครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน  
กิจกรรม พัฒนางานบริการแนะแนวบริการสนเทศ 

ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นายสมศักดิ์   ฤกษ์รัตนประทีป ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายธนาวุฒิ  ฟองจางวาง  

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา 
ตํอหนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 คําอาหาร เครื่องดื่ม ของนักศึกษา  
วิทยากร   และผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 

90 ชุด 50 4,500  

2 จอคอมพิวเตอร์ 2 3,000 6,000  
3 เชือกขาวแดง   2 ม๎วน 50 100  
4 กระดาษสีสองหน๎า  คละสี 100  แผํน 10 1,000  
5 กาวสองหน๎าแบบบาง   24 ม๎วน 25 600  
6 หมุดปักบอร์ด 8 กลํอง 50 400  
      

  รวมเป็นเงิน 12,600  

(หนึ่งหม่ืนสองพันหกร๎อยบาทถ๎วน)  
 
 



๒๓๘ 
 

แบบประมาณการคําใช๎จําย  (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎  กิจกรรมแนะแนว งบประมาณ 55,250 บาท 

โครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน กิจกรรม พัฒนางานบริการแนะแนว 
บริการให๎การปรึกษา 

ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณฐธร  บุญเกิด   ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายธนาวุฒิ  ฟองจางวาง 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา 
ตํอหนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 คําอาหาร  เครื่องดื่ม  และอาหารวําง 
นักเรียน อบรมขยายผลนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษาระดับชั้น  จ านวน 114  คน  2 วัน 

140 คน 75 21,000  

2 ไหมพรม  กลุํมใหญํ 24 ม๎วน 25 600  
3 กระดาษสติ๊กเกอร์ ส าหรับปริ้นสีขาว 2โหล 250 500  
4 แลคซีนกระดาษ ขนาด  2  นิ้ว คละสี  12 ม๎วน 30 360  
5 กระดาษหํอพัสดุสีน้ าตาล    100 แผํน 5 500  
6 สีเทียนแทํงใหญํ  มาสเตอร์อาร์ต 24 กลํอง 30 720  
7 ซองใสํเอกสารสีน้ าตาลขนาด  12x17  นิ้ว 2 แพ็ค 180 360  
8 กระดาษโปสเตอร์แข็งคละสี 40  แผํน 10 400  

9 เชือกขาวแดง (ไปรษณีย์) 5 ม๎วน 20 100  
10 กลํองใสํเอกสาร  4 ชํอง   2 อัน 300 600  
11 กระดาษ A 4   1ลัง 510 510  

  รวมเป็นเงิน 25,650  

(สองหม่ืนห๎าพันหกร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๙ 
 

แบบประมาณการคําใช๎จําย  (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎  กิจกรรมแนะแนว งบประมาณ 55,250 บาท 

โครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน 
 กิจกรรม พัฒนางานบริการแนะแนวบริการจัดวางตัวบุคคล 

ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณฐธร  บุญเกิด  ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นายธนาวุฒิ  ฟองจางวาง 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา 
ตํอหนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ของรางวัลนักเรียน  กิจกรรมนิทรรศการ  
“คนมีของ” 

100 ชิ้น 30 3,000  

2  กระดานไวบอร์ด ขนาด  120 x 180 CM 1 2,280 2,280  
3 สีน้ าทาภายใน  ขนาด  1  ลิตร   2  กระป๋อง 80 160  
4 กระดาษ  A 4   5 ลัง 510 2550  
5 กระดาษหน๎าปก  A4   สีขาว  50แผํน 6 แพ็ค 80 480  
6 หมึกเครื่องปริ้น  Epson  L360  4 สี 1 ชุด 950  950  
7 หมึกเครื่องปริ้น  Brother  1 ชุด 950  950  
8 ปากกาเคมีสีด า  ตราม๎า 10 ด๎าม 10  100    

9 ซองจดหมายสีขาว ตราครุฑ 2  ลัง 350   700  
10 ตระกร๎าส าหรับใสํเอกสาร   10 ใบ 65 650    
11 ป้ายฟิวเจอร์โฟมส าหรับมอบทุนการศึกษา 1 ป้าย 1000 1,000  
12 คําอาหารวํางมอบแกํผู๎มอบทุนการศึกษา 100  ชุด 25 2,000  
13 โฟม  6 แผํน 30  180   

  รวมเป็นเงิน 15,000  

(หนึ่งหม่ืนห๎าพันบาทถ๎วน)  
 

 

 

 
 
 
 
 
 



๒๔๐ 
 

แบบประมาณการคําใช๎จําย  (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎  กิจกรรมแนะแนว งบประมาณ 55,250บาท 

โครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน  
กิจกรรม พัฒนางานบริการแนะแนว 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นายธนาวุฒิ  ฟองจางวาง และนางเจนจิรา  แก๎วตาสาม 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา 
ตํอ

หนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ลวดเย็บหนังสือเบอร์ 10  2 25 50  
2 ลวดเย็บกระดาษ  เบอร์  3 2 25 50  
3 กระดาษ  A4   1ลัง 510 510  
4 คลิปด า 2 ขา ขนาด 40  มม. 2 50 100  
5 ปากกาไวบอร์ด 4 20 80  
6 กระดาษสติ้กเกอร์ใส   4 25 200  
7 แปลงลบกระดานไวบอร์ด 1 10 10  

  รวมเป็นเงิน 1,000  

(หนึ่งพันบาทถ๎วน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔๑ 
 

กลุํมงาน บริหารงานทั่วไป 
ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมวันส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ที่ 1. ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแขํงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 

 ด๎านที่  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคม
แหํงการเรียนรู๎ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10  

ด๎านที่  1.  มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง  
                                                   2.  มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม   
ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นางนิตยา  ทีดี,  กลุํมงานบริหารงานทั่วไป,  กลุํมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ตุลาคม  2563  - กันยายน  2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 
1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
          การที่มนุษย์จะประพฤติปฏิบัติตนไดถูกตอง  เหมาะสมกับแนวทางศีลธรรมและวัฒนธรรมนั้น  จะตองไดรับ
การฝึกอบรมอยางตอเนื่อง  และเกิดความเขาใจที่ถูกตอง  มองเห็นคุณคาและความซาบซึ้ง  ยอมรับและปฏิบัติอยาง
เหมาะสม  โรงเรียนในฐานะที่เป็นที่ฝึกฝนอบรมนักเรียน  จ าเป็นที่จะตองแสวงหาแนวทางที่จะเสริมสรางใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู  มีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองในทุกๆดานและอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  การที่นักเรียนจะ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของวันส าคัญไดดีและชัดเจน  นอกจากจัดกิจกรรมโดยสอดแทรกในการจัดการเรียนรู
กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อใหนักเรียนมีความรูแลว  ยังตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมใน
วันส าคัญของชาติ  และวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์   

โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมวันส าคัญขึ้น  เพื่อใหนักเรียนมีความรู  เห็นคุณคาจงรักภักดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์  เรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย  และไดแสดงออกอยางเหมาะสม  อันเป็น
วิธีการชวยขยายกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน  สูการปฏิบัติจริงนอกหองเรียน  ท าใหนักเรียนเกดความรู  
ความเขาใจ   
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เอ้ืออาทรตอผูอื่น  กตัญญูกตเวทีตอผูมีพระคุณยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง  
ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

1. นักเรียนไดเรียนรูเขาใจและเห็นความส าคัญของวันส าคัญตางๆ  และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

และประเทศชาติ 
2. นักเรียนไดเรียนรูเห็นคุณคาในตนเอง  มีความมั่นใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
3. นักเรียนปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมตามระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี 
4. นักเรียนปรับสภาพของตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
5. นักเรียนเขารวมกิจกรรมในวันส าคัญ 
6. นักเรียนเขารวมกิจกรรมตามประเพณีส าคัญของทองถิ่นและของชาติตามความเหมาะสม 
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7. นักเรียนสามารถเผยแพรความรูดวยการจัดท าปูายนิเทศเกี่ยวกับวันส าคัญของประเทศและวันส าคัญทาง
ศาสนา  ภาคภูมิใจและรวมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

 
3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนและครูทุกคนรวมกิจกรรมประมาณ  2,200  คน  เรียนรูและไดรับประสบการณ์

ตรง 
เกี่ยวกับกิจกรรมในวันส าคัญตางๆ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3.2.2 นักเรียนทุกคนมีความเอ้ืออาทรผูอื่นและกตัญญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ   
3.2.3 นักเรียนทุกคนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 

3.3 เชิงคุณธรรม 
3.3.1  นักเรียนมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 

 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู๎รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล พอประมาณ) 
    1) ตั้งคณะกรรมการ  ศึกษาแนวคิด  รูปแบบ  และวิธีการ   
    2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน/ปัญหาในสวนที่เกี่ยวของกับ
โครงการฯ 
    3) ศึกษาผลการด าเนินโครงการในปีที่ผานมา 
    4) ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปไดในการพัฒนา
โครงการ 
    5) จัดท าโครงการฯ น าเสนอตอผูบริหาร  

 
ตุลาคม  2563  -  
พฤศจิกายน  2564 

 

 
นางนิตยา  ทีดี,   
กลุมงานบริหารงานทั่วไป 

 

2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู๎ คุณธรรม) 
    1) ประชุมคณะท างาน  เพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมาย
ภาระงาน 
    2) ด าเนินงานตามโครงการ 
      - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินี 
       - วันไหวครู 
       - วันเขาพรรษา 
       - วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
       - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง 
       - วันคลายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร/วันชาติ 

 
ธันวาคม  2563 
 
 
มิถุนายน  2564 
 
มิถุนายน  2564 
กรกฎาคม  2564 
กรกฎาคม  2564 
สิงหาคม  2564 
 
ธันวาคม  2564 

 
นางนิตยา  ทีดี,   
กลุมงานบริหารงานทั่วไป 
 
นางมาลี  คามเกตุ,   
กลุมงานบริหารงานทั่วไป 
กลุมงานบริหารงานทั่วไป, 
กลุมสาระสังคมฯ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู๎รับผิดชอบ 

3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ๎มกัน)     
    รองผูอ านวยการกลุมงานนิเทศติดตามการด าเนินงานและ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของผูเกี่ยวของให
เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯก าหนด 

 
ตุลาคม  2563  - 
กันยายน  2564 

 
รองผูอ านวยการกลุมงาน
บริหารทั่วไป 
 

4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
     พอประมาณ) 
    1) สรุปผลการประเมินโครงการ 
    2) จัดท ารายงานโครงการฯเสนอ 

 
 
กันยายน  2564 

   
 
นางนิตยา  ทีดี,  กลุมงาน
บริหารงานทั่วไป 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1) นักเรียนและครูทุกคนรวมกิจกรรมคิดเป็นรอยละ  

98  เรียนรูและไดรับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ
กิจกรรมในวันส าคัญตาง ๆ   

1) นักเรียนและครูรวมกิจกรรมคิดเป็นรอยละ  98    

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 
1) นักเรียนรอยละ  98  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
2) นักเรียนรอยละ  98  มีความเอ้ืออาทรผูอ่ืนและ
กตัญญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ   
3) นักเรียนรอยละ  98  ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตาง 

1) นักเรียนและครูเขารวมกิจกรรม 
2)  นักเรียนมีคุณลักษณะและ
คานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
โดยไมขัดกับกฎหมาย  และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคมในระดับดี 

1) นักเรียนและครูเขา
รวมกิจกรรมคิดเป็น
รอยละ  98   
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7. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใชงบประมาณ   35,000 บาท  (สามหมื่นหาพันบาทถวน) จ าแนกรายการใชจายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯพระบรมราชินี 

- 1,000 - - เงินอุดหนุน  

2 วันไหวครู - 18,000 - - เงินอุดหนุน  

3 วันเขาพรรษา - 2,000 - - เงินอุดหนุน  

4 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 - 6,000 - - เงินอุดหนุน  

5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระบรมราชินีพันปีหลวง 

- 6,000 - - เงินอุดหนุน  

6 วันคลายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร/วันชาติ 

- 2,000 - - เงินอุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  35,000     

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 
1) นักเรียนและครูเขารวมกิจกรรม 
2)  นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยไมขัดกับ
กฎหมาย  และวัฒนธรรมอันดีของสังคมใน
ระดับดี 

ส ารวจ,  สังเกต,  สัมภาษณ์ 
 

แบบส ารวจ,  แบบสังเกต,  แบบ
สัมภาษณ์,  แบบสอบถาม   

 
9. ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 

9.1  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
9.2  นักเรียนทุกคนมีความเอ้ืออาทรผูอื่นและกตัญญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ   
9.3 นักเรียนทุกคนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม  ธนาคารโรงเรียนเพื่อสํงเสริมการออม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
สนองเป้าประสงค์     ข๎อที่ 1. ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีวินัย 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู๎เรียน 
          ด๎านที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคม 
           แหํงการเรียนรู๎ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10 ด๎านที่ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม                                                                 
ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นางวิยะดา  สงําไพบูลย์, นายชวฤทธิ์ นันทะสี และนางสาวอรุโณทัย บุญมี 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
 จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันท าใหผูปกครองและนักเรียน เกิดปัญหาดานการเงินการ

แกปัญหาที่ดีที่สุด คือ การออมเงิน โดยสรางความตระหนักใหกับนักเรียนถึงคาของเงิน และนอมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในชีวิตประจ าวัน คือ  ความ
พอประมาณในการใชจายของตนเอง ความมีเหตุผลในการเลือกซื้อสิ่งของที่จ าเป็นเหมาะสมกับฐานะของตนเอง 
มีภูมิคุมกันสามารถเก็บออมเงินเพ่ือน าไปใชในยามที่คับขัน เพ่ือใหนักเรียนด ารงชีวิตไดอยางมีความสุข ไม
เดือดรอน  

  การออมจึงนับวาเป็นสิ่งส าคัญอยางหนึ่งที่จะชวยปลูกฝังนิสัยการออมใหนักเรียนรูจักวางแผนการใช
จายในชีวิตประจ าวัน และอนาคตของตนเอง เพ่ือใหใชเงินอยางคุมคา และเกิดประโยชน์สูงสุด โรงเรียนตะพาน
หินเห็นความส าคัญในการปลูกฝังนิสัยการออมที่ดีของนักเรียน ตลอดจนเป็นการเสริมสรางพัฒนาทักษะ
ความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรูระบบการเงินการธนาคารอยางถูกตองเป็นประสบการณ์ตรงที่
สามารถน าไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งเป็นการอ านวยความสะดวกในการบริการดานการออม
ทรัพย์ใหแกนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
1)  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมในดานการประหยัด และการออมใหกับนักเรียน  
2)  เพ่ือสรางประสบการณ์ตรงเก่ียวกับระบบธนาคารใหกับนักเรียน 
 

     3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
  3.1  เชิงปริมาณ 

 -  รอยละ 80 ของครู และนักเรียนเขาใจแนวทางการบริหารทรัพยากร 
 -  รอยละ 80 ของครูและนักเรียนที่เขารวมโครงการธนาคารโรงเรียนและมีเงินออมกับธนาคาร     

โรงเรียน 
    3.2  เชิงคุณภาพ 

  -  รอยละ 80 ของนักเรียนและครูมีคุณลักษณะนิสัยดานการประหยัดและออมเงิน 
 3.3  เชิงคุณธรรม 

  -  นักเรียนเป็นผูที่ใฝุเรียนรู มีความมุงมั่น มีความพยาม มีความรับผิดชอบ รูจักอดออมเชิงคุณภาพ 
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4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) วิธีด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (Plan) (P : หลักเหตุผล ,
พอประมาณ) 
สอดคล๎องกับมิติ ด้านเศรษฐกิจ / สังคม 

  

   1) ตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวคิด รูปแบบ และวิธีการ  ตุลาคม  2563  
 
 
นางวิยะดา  สงาไพบูลย์  
นายชวฤทธิ์ นันทะสี 
นางสาวอรุโณทัย บุญมี 
 

   2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน / ปัญหาในสวนที่เกี่ยวของกับ 
โครงการฯ 

ตุลาคม  2563   –  
พฤศจิกายน 2564 

   3) ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผานมา  ตุลาคม  2563   –  
พฤศจิกายน 2564 

   4) ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปไดในการพัฒนา 
โครงการฯ 

ตุลาคม  2563   –  
พฤศจิกายน 2564 

   5) จัดท าโครงการฯ  น าเสนอตอผูบริหาร 
 

ตุลาคม  2563   –  
พฤศจิกายน 2564 

2. การด าเนินงานตามแผน (Do) (D : ความรู๎ 
คุณธรรม) 

พฤศจิกายน 2563 

 
 
นางวิยะดา สงาไพบูลย์ 
นายชวฤทธิ์ นันทะสี  
นางสาวอรุโณทัย บุญมี 

   1) ประชุมคณะท างาน  เพ่ือชี้แจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน  
   2) ด าเนินงานตามโครงการ 
       - กิจกรรมสงเสริม “สัปดาห์การออม ออมดีทวี
โชค” 
       - พัฒนาส านักงาน ธนาคารโรงเรียน 

ตุลาคม  2563  – 
กันยายน  2564 

 3. การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) (C : มีภูมิคุ๎มกัน)    
    1) นิเทศติดตามการด าเนินงานและอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของผูเกี่ยวของใหเป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

ตุลาคม  2563  – 
กันยายน  2564 

นางวิยะดา  สงาไพบูลย์  
 

4.  การประเมิน/รายงานผล (Act)(A : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
    1) สรุปผลการประเมินโครงการฯ   
    2) จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอ 
 

กันยายน 2564 
กันยายน 2564 

นางวิยะดา สงาไพบูลย์  
นายชวฤทธิ์ นันทะสี 

นางสาวอรุโณทัย บุญมี 
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5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 

   ครูและนักเรียนที่เขารวมโครงการธนาคารโรงเรียน     ครูและนักเรียนที่เขารวมโครงการธนาคารโรงเรียน
และมีเงินออมกับธนาคารโรงเรียน 
และมีคุณลักษณะนิสัยดานการประหยัดและออมเงิน 

 
6.  วัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 
   ครูและนักเรียนที่เขารวมโครงการธนาคาร
โรงเรียนและมีเงินออมกับธนาคารโรงเรียนและมี
คุณลักษณะนิสัยดานการประหยัดและออมเงิน 
 

- ของครูและนักเรียนเขาใจแนวทางการ
บริหารทรัพยากรและมีนิสัยรักการออม 
- ครูและนักเรียนที่เขารวมโครงการธนาคาร
โรงเรียนและมีเงินออมกับธนาคารโรงเรียน 

80% 
 

98% 

 
7.  รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใชงบประมาณ   30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถวน) จ าแนกรายการใชจายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. กิจกรรมสงเสริมการออม 

- สัปดาห์การออม ออมดีทวีโชค 
 5,000   อุดหนุน  

2. จัดซื้อพัสดุส านักงานและซอม
บ ารุง 

 10,000   อุดหนุน  

3. ปรับปรุงตูโชว์แสดงผลงาน  15,000   อุดหนุน  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  30,000   อุดหนุน  

 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 
- ของครูและนักเรียนเขาใจ
แนวทางการบริหารทรัพยากร
และมีนิสัยรักการออม 
- ครูและนักเรียนที่เขารวม
โครงการธนาคารโรงเรียนและ
มีเงินออมกับธนาคารโรงเรียน 

-  สังเกต 
-  สอบถาม 
-  ประเมินความพึงพอใจ 
 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 

 1)  นักเรียนมีนิสัยการประหยัด และรูจักการออมเงิน  
 2)  นักเรียนมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับระบบธนาคาร 
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แบบประมาณการคําใช๎จําย  (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
 กลุํมงานบริหารงานทั่วไป งานธนาคารโรงเรียน งบประมาณ 30,000 บาท 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ นางวิยะดา สงาไพบูลย์, นายชวฤทธิ์ นันทะสี และนางสาวอรุโณทัย บุญมี 
 

ล าดับที่ รายการ 
รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. กิจกรรมสงเสริมการออม 
- จัดซื้อของรางวัล 

5,000  

2. จัดซื้อพัสดุส านักงาน 
- จัดซื้อพัสดุใชสอยในส านักงาน 
- ซอมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน 

10,000  

3. ปรับปรุงตูโชว์แสดงผลงาน 
- จัดท าปรับปรุงตูโชว์แสดงผลงาน 

15,000  

รวมเป็นเงิน(สามหม่ืนบาทถ๎วน) 30,000  
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กลุํมงานบริหารวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษ 

       ที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ที่ 1. ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแขํงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 

 ด๎านที่  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย  

      และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10  

ด๎านที่  1.  มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง  
                                                   2.  มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม   
ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นายมานิตย์  สุวรรณคีรี 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ตุลาคม  2563  - มีนาคม  2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลัง 
ของชาติใหเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย  ความรู  คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรูและทักษะพื้นฐาน 
รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นตอการศึกษาการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  การพัฒนาที่ส าคัญ  คือ  การพัฒนาที่สมดุล
อยางเป็นองค์รวมทุกดานเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีพ้ืนฐานทาง 
จริยศาสตร์ความเป็นคนดีทั้งรางกายสติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  ผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ดวยเหตุผลดังกลาว กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จึงเป็นสวนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551  ที่ชวยใหผูเรียนไดน าองค์ความรู  ทักษะจากการเรียนรูและประสบการณ์ของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา
ตนเองเพ่ือเป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีวินัย  และมีจิตส านึกสาธารณะที่ดีงาม  เป็นคนมีปัญญาในการใชทักษะชีวิต
การคิด  การสื่อสาร  การแกปัญหา  และการใชเทคโนโลยี  และเป็นคนมีความสุขในการด าเนินชีวิตอยางพอเพียง  โดย
อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางสรางสรรค์ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  คานิยมและลักษณะที่พึงประสงค์  
ซึ่งไดแก กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

    2.2 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดหมายของหลักสูตร 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดเขาคายปีการศึกษาละ 1 ครั้ง   
  3.1.2  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จ านวน  1,236 คน มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
อยางเพียงพอในการปฏิบัติกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  คานิยมและลักษณะที่พึงประสงค์ 
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 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์อยางเพียงพอ 

ในการปฏิบัติกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  คานิยมและลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

4. วิธีด าเนินการ (PDCA) 
รายการ/กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
1. ประชุมจัดท าโครงการและแตงตั้ง
คณะกรรมการการด าเนินงาน 

ตุลาคม 
2563 

-กลุมงานบริหาร   วิชาการ 
-นายมานิตย์ 
 สุวรรณคีรี 

2. เสนอโครงการแกผูบริหารเพ่ือการ
พิจารณา อนุมัติ 

ตุลาคม 
2563 

การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู๎ 
คุณธรรม) 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการฝุาย 
3.2 จัดการด าเนินการ ตามโครงการ 
-จัดหา / จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใชในการจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  คานิยม
และลักษณะที่พึงประสงค์ 
-จัดกิจกรรมเขาคายพักแรม นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน 

ตุลาคม 2563 
- 

กันยาย 2564 

การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ๎มกัน)     
ประเมินผลการด าเนินงาน 

มีนาคม  2564 

การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 

มีนาคม  2564 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1) ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึง

ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และความมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 

1) ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
ความมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน จ านวน 1,227 คน ไดเขา
รวมกิจกรรม 1 ครั้งตอปีการศึกษา  
2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน รวมกิจกรรมอยางมีคุณภาพ
และมีคุณธรรมในระดับดีมาก 
3) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ผานเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมระดับดีมาก 

100% 
 

100%   
 
 

100%   

 
7. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใชงบประมาณ   309,420 บาท  (สามแสนเกาพันสี่รอยยี่สิบบาทถวน)   
จ าแนกรายการใชจายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

-  64,020 - เงินอุดหนุน  

2 คาอาหารและน้ าดื่ม - 245,400 - - เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  245,400 64,020    

309,420 บาท  (สามแสนเก๎าพันสี่ร๎อยยี่สิบบาทถ๎วน)   

 
8. ระดับความส าเร็จ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 
1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จ านวน      
    1,227 คน ไดเขารวมกิจกรรมปีการศึกษาละ  
1 ครั้ง 
2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รวมกิจกรรม
อยางมีคุณภาพและมีคุณธรรมในระดับดีมาก 
3) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผานเกณฑ์
การประเมินกิจกรรมระดับดีมาก 

การส ารวจ 
 
 

การประเมิน 
 

การประเมิน 

แบบส ารวจ 
 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
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9. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จ านวน  1,227 คน ไดเขารวมกิจกรรม 

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รวมกิจกรรมอยางมีคุณภาพและมีคุณธรรมในระดับดีมาก 
3) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผานเกณฑ์การประเมินกิจกรรมระดับดีมาก 

 
แบบประมาณการคําใช๎จําย  (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 

ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  งบประมาณ 309,420 บาท 

ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นายมานิตย์  สุวรรณคีรี 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หนํวย จ านวนเงิน 
1. กิจกรรมเสริมวินัย ม.ตน 1,227 คน         200 245,400 
2. เต็นท์ลูกเสือขนาด 8-10 คน 4 หลัง         4,000 16,000 
3. เต็นท์กระโจมแบบขาตั้ง 1 หลัง 2,000 2,000 
4. โทรโฟน 1 ชุด          4,500 4,500 
5. อุปกรณ์การอยูคาย 10 ชุด 1,000 10,000 
6. วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 1 ชุด 10,000 10,000 
7. เครื่องปริ้นเตอร์พรอมหมึกพิมพ์ 1 ชุด          6,500 6,500 
8. ไมถือผูบังคับบัญชา 12 ชุด 210 2,520 
9. กิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือ 2 รายการ 2,000 4,000 

10. ตูล าโพงส าเร็จขยายในตัว 1 ตู 8,500 8,500 
จ านวนเงิน 309,420 
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กลุํมงานบริหารวิชาการ 
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม สัปดาห์วิชาการ (เปิดบ๎านวิชาการ “Open House) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและทักษะในศตวรรษที่ 21 
          2 พัฒนาครูให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ   
          4 เสริมสร๎าง ความรํวมมือระหวํางโรงเรียน และชุมชน   
สนองเป้าประสงค์ ข๎อที่ 1 ผู๎เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีวินัย และมีศักยภาพในการ   
                                        แขํงขัน 
             2 ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการ 
                                        เรียนรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน 

   เป็นส าคัญ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคม 

                           แหํงการเรียนรู๎ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10  ด๎านที่ 3 มีงานท า มีอาชีพ  
ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวอรนุช  พวงทอง 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม   1 ตุลาคม 2563  –   กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง   โครงการใหมํ 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
 เปูาหมายส าคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและการสรางสังคม ชุมชน ใหเป็น
สังคม ชุมชนแหงการเรียนรู โดยการใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ใหตรงตามความตองการของผูเรียน 
โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพฒันาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ดั้งนั้น
สถานศึกษาจึงแสวงหาการมีสวนรวมมือกันระหวางบาน องค์กรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู
ของผูเรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสานความสัมพันธ์
ระหวางผูปกครอง ชุมชน ศิษย์เกา องค์กรตางๆอยางทั่วถึง ปัจจุบันในองค์กรการเรียนรูมีการแขงขันสูงมาก ในฐานะ
เป็นหนวยงานดานบริการจึงตองสงเสริมและพัฒนางานใหมีกระบวนการติดตอสื่อสารสัมพันธ์กันทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือใหเกิดภาพพจน์ที่ดีตอโรงเรียนดังนั้น กลุมงานบริหารวิชาการโรงเรียนตะพานหินมองเห็นความส าคัญใน
การจัดงานสัปดาห์วิชาการ เป็นการเผยแพรผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาใหกับสังคมรับทราบ 
และเป็นการน าเสนอผลงานของผูเรียนจากการเรียนการสอนใน 8 กลุมสาระการเรียนรู อีกทั้งเป็นการจัดเวทีให
ผูเรียนไดแสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรูตางๆ ในเชิงวิชาการ ใหผูปกครอง ทองถิ่นและชุมชนไดเขามารวม
งาน กิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เป็นการสรางความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน สถานศึกษาหนวยงานตางๆ รวมกัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเผยแพรผลงานของผูเรียนและเผยแพรผลการจัดการเรียนการสอนของ 8 กลุมสาระการเรียนรู
ใหกับผูปกครองและชุมชนรับทราบ 
 2.2 เพ่ือเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหวางผูปกครอง ชุมชน ศิษย์เกา องค์กรอ่ืนๆ อยางเหมาะสมและ
ทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา 
 2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรหนวยงานอื่น 
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3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1  นักเรียนทุกระดับชั้นเขารวมน าเสนอผลงานจากการเรียนรูในกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 
 3.1.2  ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูน าเสนอผลการจัดการเรียนรูในกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 
 3.1.3  นักเรียนและครูในสถานศึกษาอ่ืนๆ ในชุมชน เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 
    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1  นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารและสารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ87 
 3.2.2  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู  
                    รอยละ 98 
 3.2.3  นักเรียน รอยละ 88 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
    3.3 เป้าหมายเชิงคุณธรรม 
 นักเรียนโรงเรียนตะพานหินมีวินัย มีภูมิรู และรับผิดชอบตอตนเองเป็นบุคคลแหงการเรียนรู 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 
1. การเตรียม/วางแผน : Plan (เหตุผล+ความพอประมาณ) 
   1) ประชุมจัดท าโครงการและแตงตั้งคณะกรรมการการ
ด าเนินงาน 
   2) เสนอโครงการแกผูบริหารเพื่อการพิจารณาอนุมัติ  

ตุลาคม 2564 นางพรพิสุทธิ์  แสงค าธนาศิริ,
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ทุกกลุมสาระฯ 

2. การด าเนินงานตามแผน : Do (ความรู+คุณธรรม) 
   1) จัดประชุมคณะกรรมการฝุาย 
   2) จัดการด าเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วิชาการตามโครงการ 
       - การแสดงผลงานของนักเรียนแตละระดับชั้น ตามความ
ถนัดความสนใจ 
       - การแสดงผลงานการจัดการเรียนการสอนของครู 
       - การน าเสนอผลงานของนักเรียนรายวิชา IS  
       - การประกวดแขงขัน/แสดงผลงานทางวิชาการของ
นักเรียน 

มกราคม 2564 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 
2564 

นางพรพิสุทธิ์  แสงค าธนาศิริ,
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ทุกกลุมสาระฯ, 
คณะครูโรงเรียนตะพานหิน 

3. การติดตาม/ตรวจสอบ : Check (มีภูมิคุมกัน) 
    สอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 

กุมภาพันธ์ 
2564 

กลุมงานบริหารวิชาการ 

4. การประเมิน/รายงานผล : Act (เหตุผล+ความ
พอประมาณ) 
   จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

มีนาคม 2564 นางสาวอรนุช  พวงทอง 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 

1) การน าเสนอผลงานของนักเรียนทุกระดับชั้น 
 
2) การน าเสนอผลงานของครูทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 
3) การน าเสนอผลงานการเรียนรูรายวิชา IS 

1) นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารและใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
2) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน 
กลับเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงการเรียนรู 
3) นักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 
1) นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารและใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
2) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล 
สะทอนกลับเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุง 
การเรียนรู 
3) นักเรียนมีความสามารถในการสราง 
นวัตกรรม 

1) นักเรียนการสื่อสารและใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล 
สะทอนกลับเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุง 
การเรียนรู 
3) นักเรียนมีความสามารถในการสราง 
นวัตกรรม 

รอยละ 87 
 

รอยละ 98 
 
 

รอยละ 88 
 

 
7. รายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณ 
 กิจกรรมนี้ใชงบประมาณ   82,000 บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถวน)  จ าแนกรายการใชจายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 สัปดาห์วิชาการ - 50,000 32,000 - เงินอุดหนุน  
 
8. การประเมินผล 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 
1) นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร 
และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 
สื่อสาร 
 

- การสังเกต สัมภาษณ์ - แบบสังเกต และค าถาม 

2) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให 
ขอมูลสะทอนกลับเพ่ือการพัฒนา 

- สังเกต เยี่ยมชมนิทรรศการ - แบบสังเกต และเยี่ยมชม
นิทรรศการ 

3) นักเรียนมีความสามารถในการ 
สรางนวัตกรรม 

- การน าเสนอผลงาน และนิทรรศการ - แบบประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 

 
 
 
 
 
 



๒๕๖ 
 

9. ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 
    9.1 ผูเรียนไดเผยแพรผลงานของตนเอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเผยแพรผลการจัดการเรียนการสอนของ 
8 กลุมสาระการเรียนรูใหกับผูปกครองและชุมชนรับทราบ 
    9.2 การประสานความสัมพันธ์ระหวางผูปกครอง ชุมชน ศิษย์เกา องค์กรอ่ืนๆ เป็นไปอยางเหมาะสมและทั่วถึงใน
การพัฒนาการศึกษา 
    9.3 บุคลากรภายในสถานศึกษา สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรหนวยงานอื่นไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง
กันและกัน 
 

แบบประมาณการคําใช๎จําย (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
กลุํมงานบริหารวิชาการ  งบประมาณ  30,000  บาท 

โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรการสํงเสริม  กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอรนุช  พวงทอง 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนํวย) 

ราคาตํอ
หนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 คาซื้อวัสดุส าหรับจัดกิจกรรม - - 10,000  
2 คาปูายไวนิล 5 1,000 5,000  
3 คาเชาเตนท์ 20 600 12,000  
4 คาตกแตงสถานที่ - - 3,000  

รวมเป็นเงิน 30,000  
(-สามหม่ืนบาทถ๎วน-)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๗ 
 

กลุํมงาน   บริหารกิจการนักเรียน 
ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน (พัฒนางานวินัย) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ ข๎อที่ 1 ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนมีวินัย และมีศักยภาพในการแขํงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 3 มฐ ) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 
      ด๎านที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม 

     และประเทศชาติ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบามสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว รัชกาลที่ 10  
      ด๎านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง 
        2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง 
        3. เป็นพลเมืองด ี
ผู๎รับผิดชอบโครงการ :  นางเมตตา พลประถม 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ :   ตุลาคม  2563  -  กันยายน 2564 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
  จากมาตรฐานการศึกษา  เพื่อเตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  
ก าหนดใหสถานศึกษาตองมีการจัดการองค์กร  โครงสรางและการบริหารงานอยาง เป็นระบบ  และมีความคลองตัว
สูง  ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  มีการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใชหลักการมีสวนรวม มีการตรวจสอบ  ถวงดุล มี
ระบบการด าเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามกระทรวง และตามเกณฑ์การประเมินภายนอกระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 กลุมงานบริหารกิจการนักเรียนจึงไดจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียนกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียนเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
        1. เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและ    
             วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2. เพือ่ใหนักเรียนยอมรับและสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางไดอยางมีความสุข 
3. เพ่ือใหนักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ รูจักคิดและแกปัญหาในดานตางๆ 

 
3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
          3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียนโรงเรียนตะพานหินทุกคนรวมกิจกรรมที่กลุมงานบริหารกิจการนักเรียนจัดขึ้น 

3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนรอยละ 95 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไมขัดกับ  
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2. นักเรียนรอยละ 95 สามารถอยูรวมกันบนความแตกตางไดอยางมีความสุข 
3. นักเรียนรอยละ 95 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ รูจักคิดและแกปัญหาในดานตางๆ 

 



๒๕๘ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
              กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. การเตรียม/วางแผน ( Plan )  
- ประชุมวางแผนกลุมงาน 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
ต.ค. 63 

 
กลุมงานบริหารกิจการ

นักเรียน 
 

2. การด าเนินงานตามแผน ( Do )  
ด าเนินการตามแผนงานที่วางไวโดยใชกิจกรรมดังตอไปนี้ 

 
 

คณะท างานกลุมงาน
บริหารกิจการนักเรียน 

กิจกรรมคูมือนักเรียนและผูปกครอง  พ.ค.64 - มิ.ย.64 
คณะท างานกลุมงาน
บริหารกิจการนักเรียน 

กิจกรรมสถิตินักเรียน ตลอดปีการศึกษา ครูกฤดิ์มณี  พลประถม 

กิจกรรม ตพ.รวมใจแตงกายถูกระเบียบ ตลอดปีการศึกษา ครูสังเกษ  เจ็กมา 

กิจกรรมบัตรประจ าตัวนักเรียน ก.ค.64 - ส.ค.64 ครูสายสุนีย์  สิงห์เวียง 
กิจกรรมงานรักษาความปลอดภัย ปูองกันและแกไข
ปัญหาในโรงเรียน 

มิ.ย.64 - ก.ค.64 ครูมนัส  สุวรรณคีรี 

กิจกรรมสภานักเรียน  ครูภูวดล  สังขพาลี 

กิจกรรม To Be No.1 มิ.ย.64 - ก.ค 64 ครูธิดารัตน์ โตเทศ 

กิจกรรมธนาคารขยะ  ตลอดปีการศึกษา  

กิจกรรมปีใหม ธ.ค.63 - ม.ค.64  

กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน พ.ค.64 - มิ.ย.64 ครูสายสุนีย์  สิงห์เวียง 

กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน SDQ พ.ค.64 - มิ.ย.64 ครูสายสุนีย์  สิงห์เวียง 

กิจกรรมสารวัตรนักเรียน ตลอดปีการศึกษา 
คณะท างานกลุมงาน
บริหารกิจการนักเรียน 

กิจกรรมสงเสริมการแสดงออกอยางสรางสรรค์ ตลอดปีการศึกษา 
คณะท างานกลุมงาน
บริหารกิจการนักเรียน 

กิจกรรม ตพ.รวมใจสรางวินัยจราจร (สวมหมวกนิรภัย) ตลอดปีการศึกษา 
คณะท างานกลุมงาน
บริหารกิจการนักเรียน 

กิจกรรม โฮมรูม/หนาเสาธง ต.ค.63 - ก.ย.64 
คณะท างานกลุมงาน
บริหารกิจการนักเรียน 

กิจกรรมประชุมผูปกครอง มิ.ย.64 
คณะท างานกลุมงาน
บริหารกิจการนักเรียน 

กิจกรรมอบรมคุณธรรม ธ.ค.63-ม.ค.64 
คณะท างานกลุมงาน
บริหารกิจการนักเรียน 

กิจกรรมหองเรียนสีขาว ตลอดปีการศึกษา ครูวันรบ อัครศรีชัยโรจน์ 
การติดตาม/ตรวจสอบ ( Check ) 
- ผูรับรองพิจารณาการด าเนินกิจกรรมตามแผน 

ต.ค. 63 – ก.ย. 
64 

คณะท างานกลุมงาน
บริหารกิจการนักเรียน 



๒๕๙ 
 

              กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
การประเมินและรายงานผล ( Act )  
- ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
- จัดท ารายงานสรุป ผลการด าเนินโครงการ 

ก.พ. 64 
คณะท างานกลุมงาน

บริหารกิจการนักเรียน 

 
 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2. นักเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตาง
ไดอยางมีความสุข 
3. นักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ รูจักคิด
และแกปัญหาในดานตางๆ 

- นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไมขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
(โดยพิจารณาจาก การมาสาย การแตง
กาย และการทะเลาะวิวาท ขอมูลจาก
กลุมงานกิจการนักเรียน) 
- นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
ประเพณีของทองถิ่นและมีการ
แสดงออกอยางเหมาะสม  
- นักเรียนอยูรวมกันอยางมีความสุขบน
ความแตกตางทางวัฒนธรรมหรือความ
คิดเห็นที่แตกตาง   

ไมนอยกวารอยละ 95 
 
 
 
 
 

ไมนอยกวารอยละ 95 
 
 

ไมนอยกวารอยละ 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต (Output) ของโครงกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1. นักเรียนโรงเรียนตะพานหินทุกคน มีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 

1. นักเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางได
อยางมีความสุข 
2. นักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ รูจักคิดและ
แกปัญหาในดานตางๆ 
3. นักเรียนมีระเบียบวินัยตามกฎระเบียบที่
สถานศึกษาก าหนด 



๒๖๐ 
 

7. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
7.1 งานพัฒนาวินัย นี้ใชงบประมาณ 310,500 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหารอยบาทถวน) 

จ าแนกรายการใชจายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 คูมือนักเรียน  60,000   เงินอุดหนุน  
2 สถิตินักเรียน  4,000   เงินอุดหนุน  
3 ต.พ.รวมใจแตงกายถูก

ระเบียบ 
- -  - - - - 

4 บัตรประจ านักเรียน  32,000   เงินอุดหนุน  

5 รักษาความปลอดภัย    32,500 เงินอุดหนุน  

6 กิจกรรมสภานักเรียน   10,000  เงินอุดหนุน  
7 กิจกรรม To be No.1   10,000  เงินอุดหนุน  
8 กิจกรรมธนาคารขยะ   1,000  เงินอุดหนุน  
9 กิจกรรมปีใหม   10,000  เงินอุดหนุน  

10 เยี่ยมบานนักเรียน  57,000   เงินอุดหนุน  
11 ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน SDQ 
  

32,000  เงินอุดหนุน 
 

12 กิจกรรมสารวัตรนักเรียน - - - - - - 
13 กิจกรรมสงเสริมการ

แสดงออกอยางสรางสรรค์ 
  

2,000  เงินอุดหนุน 
 

14 กิจกรรมตพ.รวมใจสราง
วินัย (สามหมวกกันนอค) 

- - - - - - 

15 กิจกรรมโฮมรูม/หนาเสาธง - - - - - - 
16 กิจกรรมประชุมผูปกครอง - - - - - - 
17 กิจกรรมอบรมคุณธรรม  60,000   เงินอุดหนุน  
18 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว - - - - - - 
19 กิจกรรมคายคุณธรรม”

พอเพียง วินัย จิตอาสา” 
- - - - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 310,500   
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๑ 
 

8.การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ไมนอยกวารอยละ 95 

รายงานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของ
ผูเรียน 

แบบรายงานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเรียน  
(โดยพิจารณาจาก การมาสาย การแตง
กาย และการทะเลาะวิวาท ขอมูลจาก
กลุมงานกิจการนักเรียน) 

2. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีของ
ทองถิ่นและมีการแสดงออกอยางเหมาะสม ไม
นอยกวารอยละ 95 

การสังเกตพฤติกรรม
การแกไขปัญหาตางๆ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการแกไขปัญหา
ตางๆ 

3. นักเรียนอยูรวมกันอยางมีความสุข 
บนความแตกตางทางวัฒนธรรมหรือความคิดเห็น
ที่แตกตาง ไมนอยกวารอยละ 95 

รายงานสรุปผล
กิจกรรมตางๆ 

แบบรายงานสรุปผลกิจกรรมตางๆ 

 
9.ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 
 1. นักเรียนสามารถท างานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

2. นักเรียนมีทักษะและรูหลักในการบริหาร การจัดการและการบริการที่ถูกตอง 
3. นักเรียนรูจักใชเวลาวางในการท ากิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชน์ตอสวนรวม 
4. นักเรียนมีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ 

 
แบบประมาณการคําใช๎จําย (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 

กลุํมงาน บริหารกิจการนักเรียน  งบประมาณ 60,000 บาท  
โครงการ  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน  (งานพัฒนาวินัย) 
กิจกรรม คูมือนักเรียน 
ผู๎รับผิดชอบ กลุมงานบริหารกิจการนักเรียน  
 

ล าดับ 
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนวย) 

ราคา 
ตอหนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 คูมือนักเรียน   60,000  

รวมเป็นเงิน 60,000  

                        (หกหม่ืนสองพันบาทถ๎วน) 

 
 
 
 

 
 

 



๒๖๒ 
 

แบบประมาณการคําใช๎จําย (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
กลุํมงาน บริหารกิจการนักเรียน  งบประมาณ 4,000 บาท 
โครงการ  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน  (งานพัฒนาวินัย) 
กิจกรรม สถิตินักเรียน 
ผู๎รับผิดชอบ นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม 

ล าดับ 
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนวย) 

ราคา 
ตอหนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 70 แกรม  5 รีม 110 550  
2 ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด A4 8 50 400  
3 กลอง 3 ชอง  2 325 650  
4. หมึกปริ้นเตอร์ HP 415 ( 1 ชุด ) 2 2,400 2,400  

รวมเป็นเงิน 4,000  
               (สี่พันบาทถ๎วน) 

 
แบบประมาณการคําใช๎จําย (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 

กลุํมงาน บริหารกิจการนักเรียน  งบประมาณ 32,000 บาท 
โครงการ  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน  (งานพัฒนาวินัย) 
กิจกรรม บัตรประจ าตัวนักเรียน 
ผู๎รับผิดชอบ นางสาวสายสุนีย์  สิงห์เวียง 
 

ล าดับ 
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนวย) 

ราคา 
ตอหนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจ าตัวนักเรียน   32,000  

รวมเป็นเงิน 32,000  
                     (สามหม่ืนสองพันบาทถ๎วน) 

 
แบบประมาณการคําใช๎จําย (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 

กลุํมงาน บริหารกิจการนักเรียน  งบประมาณ  32,500 บาท 
โครงการ  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน  (งานพัฒนาวินัย) 
กิจกรรม รักษาความปลอดภัย ผู๎รับผิดชอบ นายมนัส  สุวรรณคีรี 

ล าดับ 
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนวย) 

ราคา 
ตอหนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 รักษาความปลอดภัย   32,500  

รวมเป็นเงิน 32,500  
                     (สามหม่ืนสองพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 



๒๖๓ 
 

แบบประมาณการคําใช๎จําย (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
กลุํมงาน บริหารกิจการนักเรียน  งบประมาณ 10,000 บาท  
โครงการ  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน  (งานสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน) 
กิจกรรม สภานักเรียน 
ผู๎รับผิดชอบ กลุมงานบริหารกิจการนักเรียน  
 

ล าดับ 
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนวย) 

ราคา 
ตอหนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ไวนิลงานสภานักเรียน   7,650  

2 กระดาษ A4  5 230 1,150  

3 หมึกปริ้นเตอร์ยี้หอ HP 415 ( 1 ชุด ) 1 1,200 1,200  

รวมเป็นเงิน 10,000  

                        (หนึ่งหม่ืนบาทถ๎วน) 

 
 

แบบประมาณการคําใช๎จําย (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
กลุํมงาน บริหารกิจการนักเรียน  งบประมาณ 10,000 บาท  
โครงการ  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน  (งานสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน) 
กิจกรรม To be number one 
ผู๎รับผิดชอบ กลุมงานบริหารกิจการนักเรียน  
 

ล าดับ 
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนวย) 

ราคา 
ตอหนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 
กิจกรรมการประกวด To be number 1 
Idol 

  10,000  

รวมเป็นเงิน 10,000  

                        (หนึ่งหม่ืนบาทถ๎วน) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๖๔ 
 

แบบประมาณการคําใช๎จําย (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
กลุํมงาน บริหารกิจการนักเรียน  งบประมาณ 1,000 บาท  
โครงการ  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน  (งานสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน) 
กิจกรรม กิจกรรมธนาคารขยะ 
ผู๎รับผิดชอบ กลุมงานบริหารกิจการนักเรียน  
 

ล าดับ 
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนวย) 

ราคา 
ตอหนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมสงเสริมการลดปริมาณขยะ   1,000  

รวมเป็นเงิน 1,000  

                        (หนึ่งพันบาทถ๎วน) 

 
แบบประมาณการคําใช๎จําย (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 

กลุํมงาน บริหารกิจการนักเรียน  งบประมาณ 10,000 บาท  
โครงการ  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน  (งานสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน) 
กิจกรรม กิจกรรมปีใหม  
ผู๎รับผิดชอบ กลุมงานบริหารกิจการนักเรียน  

ล าดับ 
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนวย) 

ราคา 
ตอหนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมปีใหม   10,000  

รวมเป็นเงิน 10,000  

                        (หนึ่งหม่ืนบาทถ๎วน) 

 
แบบประมาณการคําใช๎จําย (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 

กลุํมงาน บริหารกิจการนักเรียน  งบประมาณ 57,000 บาท  
โครงการ  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน 
กิจกรรม เยี่ยมบานนักเรียน  
ผู๎รับผิดชอบ นางสาวสายสุนีย์ สิงห์เวียง 

ล าดับ 
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนวย) 

ราคา 
ตอหนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เยี่ยมบานนักเรียน   57,000  

รวมเป็นเงิน 57,000  

                        (ห๎าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ๎วน) 

 



๒๖๕ 
 

แบบประมาณการคําใช๎จําย (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 
กลุํมงาน บริหารกิจการนักเรียน  งบประมาณ 32,000 บาท  
โครงการ  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน 
กิจกรรม ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
ผู๎รับผิดชอบ นางสาวสายสุนีย์ สิงห์เวียง  

ล าดับ 
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนวย) 

ราคา 
ตอหนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   32,000  

รวมเป็นเงิน 32,000  

                        (สามหม่ืนสองพันบาทถ๎วน) 

 
แบบประมาณการคําใช๎จําย (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 

กลุํมงาน บริหารกิจการนักเรียน  งบประมาณ 60,000 บาท  
โครงการ  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน 
กิจกรรม อบรมคุณธรรม   ผู๎รับผิดชอบ กลุมงานบริหารกิจการนักเรียน 

ล าดับ 
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนวย) 

ราคา 
ตอหนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1  เบรก 2 มื้อ   (เชา-บาย) 3 วัน 412 120 49,400  

2 
คาอาหารวิทยากร 4 คน  
( 2 มื้อ 3 วัน )  

3 600 1,800  

3 คาปูายไวนิลโครงการ 1 3,090 3,090  

4 กระดาษ A4 ( 5 รีม ) 5 120 600  

5 กระดาษเกียรติบัตร 5 รีม  5 230 1,150  

6 หมึกปริ้นเตอร์ยี้หอ HP 415 ( 1 ชุด )  1 1,200 1,200  

7 ปากกาเมจิ 4 โหล 4 300 1,200  

8 กระดาษบรุ฿ค 200 แผน  5 200 1,000  

9 กระดาษ ขาว - เทา 12 แผน  12 25 300  

10 เชือกไหมพรม 1 โหล 1 260 260  

รวม       (หกหม่ืนบาทถ๎วน) 60,000  
 



๒๖๖ 
 

กลุํมงาน  บริหารกิจการนักเรียน 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม  การอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21  

      4 เสริมสร๎าง ความรํวมมือระหวํางโรงเรียน และชุมชน   
สนองเป้าประสงค์ที่ 1. ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีวินัย และมีศักยภาพ 
                            ในการแขํงขัน 

    4. ชุมชน ผู๎ปกครอง และภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการสํงเสริม  สนับสนุนการจัด    
        การศึกษาที่มีคุณภาพ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
(1.) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 

ก าหนด 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย  
                                                                และสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10 ด๎านที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
ผู๎รับผิดชอบ  นายภมรชัย  ทัดปอย  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2563 – กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนตะพานหินเป็นโรงเรียนขนาดใหญมีนักเรียนเป็นจ านวนมาก นักเรียนบางสวนเดินทางมาโรงเรียน
โดยรถจักรยานยนต์ รถยนต์  รถรับสงประจ าและไมประจ าทางเป็นจ านวนมาก จึงท าใหเกิดปัญหาเรื่องการจราจร 
อุบัติเหตุ จากการขับขี่รถ โรงเรียนจึงมองเห็นความส าคัญในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรที่ใช
พาหนะเพ่ือการเดินทาง มาติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่เป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นที่จะตองจัดการจราจร
ภายในโรงเรียน และพ้ืนที่ใกลเคียงใหมีความคลองตัวในการจัดระเบียบการจอดยานพาหนะการเดินทางโดยเนนใน
เรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนเป็นส าคัญ 

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

1. เพื่ออ านวยความสะดวกดานการจราจรภายในและนอกโรงเรียน 
2. เพื่อจัดระบบการเดินรถภายในโรงเรียนใหมีความคลองตัว 
3. เพื่อจัดจุดจอดยานพาหนะในพ้ืนที่โรงเรียนไดเหมาะสม เป็นระเบียบเรียบรอย 
4. เพื่อจัดจราจรอ านวยความสะดวกบริการแกชุมชนไดดี 

 
3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
 3.1 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  ใหนักศึกษาวิชาทหารสามารถชวยเหลือการจราจรของโรงเรียนและชุมชนไดดี  มี
ความรู  ความสามารถที่ถูกตอง        
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 3.2 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
  1. จัดอ านวยความสะดวกดานการจราจรภายในและนอกโรงเรียน 
  2. จัดระบบการเดินรถภายในโรงเรียนใหมีความคลองตัว 
  3. จัดจุดจอดยานพาหนะในพ้ืนที่โรงเรียนไดเหมาะสม  สวยงาม 
  4. จัดจราจรอ านวยความสะดวกบริการแกชุมชนไดดี 
 3.3 เปูาหมายเชิงคุณธรรม 
  1. นักเรียนโรงเรียนตะพานหินตระหนักถึงการมีระเบียบวินัย มีความรูในเรื่องจราจร 
  2. นศท.ไดรูจักความเสียสละตอสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบ หนาที่ของตนเอง 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan)  

3 พฤศจิกายน 2563 
 

นายภมรชัย  ทัดปอย 
และคณะท างาน 

1. จัดประชุมคณะท างานกิจการดานจราจร 
และบุคคลที่เก่ียวของ 
การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. ด าเนินคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เขารับการ

อบรม 
 

19 ธันวาคม 2563 
 

นายภมรชัย  ทัดปอย 
และคณะท างาน 2. ด าเนินการประสานงานขอวิทยากรจาก สภ.ตะพานหิน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
1. ผกท.นศท.รวมกับเจาหนาที่จราจร สภ.ตะพานหิน  และ
กลุมงานบริหารกิจการนักเรียนควบคุมการปฏิบัติหนาที่ทั้ง
ดานในและนอกโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

นายภมรชัย  ทัดปอย 
และคณะท างาน 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 20 มกราคม 2564 นายภมรชัย  ทัดปอย 
และคณะท างาน สรุปและรายงานโครงการ 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของโครงกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1) จัดอ านวยความสะดวกดานการจราจรภายใน
และนอกโรงเรียน 
2) จัดระบบการเดินรถภายในโรงเรียนใหมีความ
คลองตัว 
3) จัดจุดจอดยานพาหนะในพ้ืนที่โรงเรียนได
เหมาะสม  สวยงาม 
4) จัดจราจรอ านวยความสะดวกบริการแกชุมชุมชน 
 

- ใหนักศึกษาวิชาทหารสามารถชวยเหลือการจราจรของ
โรงเรียนและชุมชนไดดี  มีความรู  ความสามารถที่ถูกตอง        
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัด คําเป้าหมาย 

1) จัดอ านวยความสะดวกดานการจราจร
ภายในและนอกโรงเรียน 
2) จัดระบบการเดินรถภายในโรงเรียนใหมี
ความคลองตัว 
3) จัดจุดจอดยานพาหนะในพ้ืนที่โรงเรียนได
เหมาะสม  สวยงาม 
4) จัดจราจรอ านวยความสะดวกบริการแก
ชุมชนไดดี 

 1) จัดอ านวยความสะดวกดานการจราจร
ภายในและนอกโรงเรียนอยูในระดับดี 
2) จัดระบบการเดินรถภายในโรงเรียนให
มีความคลองตัวอยูในระดับดี 
3) จัดจุดจอดยานพาหนะในพ้ืนที่โรงเรียน
ไดเหมาะสม  สวยงามอยูในระดับดี 
4) จัดจราจรอ านวยความสะดวกบริการ
แกชุมชนไดดีอยูในระดับดี 

…...95....% 
…...95.....% 
…...95.....% 
 
…...95.....% 
 

 
7. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
7.1 กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร นี้ใชงบประมาณ 21,400 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) 

จ าแนกรายการใชจายดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 ถุงมือขาว   3,600    
2 คาอาหารวาง  เชา   3,000     
3 คาอาหารวาง บาย  3,000     
4 คานกหวีด   3,000    
5 คาตอบแทนวิทยากร 6,000      
6 กระดาษพิมพ์ใบประกาศ   400    
7 แผนปูายการอบรม   1,000    
8. กระดาษ A 4   200    
9. หมึกปริ้นเตอร์   1,200    
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 21,400 บาท   
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือ 
1) จัดอ านวยความสะดวกดานการจราจรภายในและนอก
โรงเรียนอยูในระดับดี 
2) จัดระบบการเดินรถภายในโรงเรียนใหมีความคลองตัว
อยูในระดับดี 
3) จัดจุดจอดยานพาหนะในพ้ืนที่โรงเรียนไดเหมาะสม  
สวยงามอยูในระดับดี 
4) จัดจราจรอ านวยความสะดวกบริการแกชุมชนไดดีอยูใน
ระดับดี 

แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
 - เกี่ยวกับการจัดอ านวยความสะดวกดานการจราจร
ภายในและนอกโรงเรียน 
 - เกี่ยวกับจัดระบบการเดินรถภายในโรงเรียนใหมีความ
คลองตัว 
- จัดจุดจอดยานพาหนะในพ้ืนที่โรงเรียนไดเหมาะสม  
สวยงาม 
- จัดจราจรอ านวยความสะดวกบริการแกนักเรียนไดดี  
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9. ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 
1. ครู และนักเรียนจะไดรับความสะดวกในการใชยานพาหนะ 

 2. ชวยปูองกันและลดปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร 
 3. นักเรียนมีความรู  ความเขาใจในการใชยานพาหนะเป็นอยางดี 

 
แบบประมาณการคาใชจาย  (คาตอบแทน / คาใชสอย / คาวัสดุ) 

กลุํมงานบริหาร  กิจการนักเรียน  งบประมาณ  21,400 บาท 
โครงการ  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน   กิจกรรม  อบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นายภมรชัย  ทัดปอย 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา 
ตํอหนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ถุงมือผาไนลอน/โพลีเอสเตอร์สีขาว  
ตอขอ ( Polyester Gloves White2 ) 

100 36 3,600 
 

2 คาอาหารวาง  เชา  100 30 3,000  
3 คาอาหารวาง บาย 100 30 3,000  
4 คานกหวีด 100 30 3,000  
5 คาตอบแทนวิทยากร 10 600 6,000  
6 กระดาษท าเกียรติบัตรปั๊มทองขนาด A4 แพ็ค 

50 แผน  
2 แพ็ค 200 400  

7 แผนปูายการอบรม 1 1,000 1,000  
8 กระดาษ A 4  1 200 200  
9 หมึกปริ้นเตอร์ 1 ชุด 1,200 1,200  

  รวมเป็นเงิน 21,400  
(สองหม่ืนหนึ่งพันสี่ร๎อยบาทถ๎วน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.debavalya.co.th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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กลุํมงาน  บริหารกิจการนักเรียน 
ชื่อโครงการ 1.2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม ป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21  

      4 เสริมสร๎าง ความรํวมมือระหวํางโรงเรียน และชุมชน   
สนองเป้าประสงค์ที่ 1. ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีวินัย และมีศักยภาพ 
                            ในการแขํงขัน 

    4. ชุมชน ผู๎ปกครอง และภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการสํงเสริม  สนับสนุนการจัด    
        การศึกษาที่มีคุณภาพ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน 
1.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
(2.) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 

ก าหนด 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย  
                                                                และสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10 ด๎านที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
ผู๎รับผิดชอบ  นายภมรชัย  ทัดปอย  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2563 – กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล  

ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดนั้นถือไดวาเป็นปัญหาระดับประเทศ  การระบาดที่กระจายตัวอยางรวดเร็วใน
สังคมไทย เป็นปัญหาที่แกไขไดยากมาก เนื่องจากคนไทยในสมัยปัจจุบันไมรูจักการหลีกเลี่ยงเพราะอยากรู อยากลอง 
บางคนมีความโลภที่จะหาเงินทางลัด โดยการน ามาขายเพ่ือหวังก าไรที่มากมายมหาศาล โดยไมค านึงถึงคุณธรรม
จริยธรรมที่ควรปฏิบัติตอประเทศชาติ ผลจากการเห็นแกตัวของกลุมคนเหลานี้ สงผลตอเด็กเยาวชนของไทยที่จะมี
อนาคตในภายภาคหนาที่สดใส แตกลับตองหลงเชื่อ โดยการอยากรูอยากลองสารเสพติดเหลานั้น ถูกการชักจูง การ
มั่วสุม และการหลอกใหเป็นเครื่องมือในการคาขายสารเสพติด ถาเยาวชนทุกคนตกเป็นทาสของยาเสพติดอนาคตของ
ประเทศคงจะพบกับการสูญเสียอยาง ใหญหลวงเป็นแนแท ยาเสพติดไมมีผลดีตอรางกายและยังใหโทษอีกมากมาย
มหาศาล เนื่องจากเยาวชนไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากสังคมอยางเพียงพอ ครอบครัวควรเป็นแบบอยางในการให
ความรู ความเขาใจอยางถูกตองกับเยาวชน เพ่ือเป็นการชวยกันขับเคลื่อนไปในทางที่ถูกที่ควร สิ่งเสพติดนั้นจะเขาหา
กลุมเยาวชนไดอยางงายมาก เพราะเป็นกลุมเสี่ยงที่มีความคึกคะนองพอสมควร ถาปลอยใหสิ่งเสพติดนั้นท าลาย
เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ประเทศไทยคงตองพบกับสิ่งเลวรายอยางยิ่ง จากค ากลาวที่วา เยาวชนเป็นอนาคต
ของชาติ ถาไมปูองกันและใหความรูเกี่ยวกับโทษ และการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดแกเยาวชน อนาคตของชาติคงถูก
ท าลายดวยยาเสพติดเป็นแน 

 ดวยเหตุนี้โรงเรียนตะพานหิน ไดตระหนักถึงความส าคัญเรื่องความรูความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติด การรูโทษ
ที่รายแรงของสิ่งเสพติดและสุดทายขาดไมไดคือ การรูจักการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด โรงเรียนตะพานหินจึงจัดท า
กิจกรรมการปูองกันสารเสพติดในสถานศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการสรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียนตอไป 

 
 
 
 



๒๗๑ 
 

 2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
  2.1 นักเรียนโรงเรียนตะพานหินไดรับรูและรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
  2.3 เพ่ือเป็น แนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมปูองกันและเฝูาระวังยาเสพติดในสถานศึกษา 

2.3 เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและรวมแกปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนอยาง
เป็นรูปธรรม 

  2.4 จัดกิจกรรมปูองกันและเฝูาระวัง ในสถานศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมที่ 
ชัดเจน 

 3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
      3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนตะพานหินรอยละ 80 ทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
  3.1.2 นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรอยละ 80 มีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการเฝูาระวั 

         ยาเสพติด 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนตะพานหิน รูและตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติดประเภทตางๆ 
     3.3  เชิงคุณธรรม  
  3.3.1 นักเรียนความตระหนักถึงความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในการปูองกันการแพรระบาดของยา 

เสพติดในประเทศไทย 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน(PDCA) 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

1. เตรียมการ / วางแผน (P) 
1. ครูผูรับผิดชอบกิจกรรมท าการติดตามหาขาวในโรงเรียนมีปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนหรือไม  
2. ครูผูรับผิดชอบกิจกรรมจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหาร
สถานศึกษา 
3. ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม 

 
 

ตุลาคม 2563 

 
 

นายภมรชัย ทัดปอย 

2.การด าเนินงานตามแผน (D) 
 ด าเนินงานตามแผนงานจัดกิจกรรมที่ไดวางไว 
1. กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
- สภานักเรียนโรงเรียนตะพานหินเป็นตัวแทนนักเรียนประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือรณรงค์ใหขอมูลขาวสาร สรางความตระหนักตอปัญหา และรูจักการ
ปฏิบัติตนในการปูองการสูบบุหรี่ของเยาวชน บริเวณหนาเสาธง 
2. กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด 
- โดยขอความรวมมือจากวิทยากรในทองถิ่น สถานีต ารวจตะพานหิน 
สาธารณสุขอ าเภอตะพานหิน ศูนย์ตอสูปูองกันและเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอตะพานหิน 
 
3.กิจกรรมตรวจสารเสพติดนักเรียนในสถานศึกษา 
- รวมมือกับเจาหนาที่จากศูนย์ปูองกันแกไขและเอาชนะยาเสพติด
ประจ าอ าเภอตะพานหิน สภ.ตะพานหิน สาธารณสุขอ าเภอตะพานหิน 
งานปกครองตะพานหิน และผูที่มีอ านาจหนาที่ตรวจสอบสารเสพติด ใน

 
 
   พฤษภาคม/2564      
        
 
 

มิถุนายน/2564 
 
 
 

 
มิถุนายน/2564 

 
 
 

 
 

นายภมรชัย ทัดปอย 
นายมนัส สุวรรณคีรี 
นายชัยสิทธิ์  แสงเย็น  

 
นายภมรชัย ทัดปอย 
นายมนัส  สุวรรณคีรี 
นายชัยสิทธิ์ แสงเย็น 

 
 

นายภมรชัย ทัดปอย 
ครูฝุายกิจการนักเรียน 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

การบรรยายใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติดประเภท
ตางๆ และท าการ X-ray สุมตรวจปัสสาวะนักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือเป็น
การคัดกรองหาสารเสพติด  
- หากตรวจพบนักเรียนเสพยาเสพติด ครูผูรับผิดชอบกิจกรรม บันทึก
ขอมูลเก็บไว เชิญผูปกครองมารับทราบ และแจงหนวยงานตนสังกัด 
ทราบ พรอมทั้งสงตัวนักเรียนเขารับการบ าบัดจากสาธารณสุข  
อ าเภอตะพานหินทันที 
-การขยายผลติดตามแหลงที่มาของยาเสพติดเจาหนาปกครอง และ
ต ารวจเป็นผูด าเนินการ 
- ท าการสรุปแบบขอมูลเกี่ยวกับยาเสพติดทุกภาคเรียนและท าการสุม
ตรวจ อบรมใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดอยางสม่ าเสมอ 
4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์อํานสารนายกรัฐมนตรีวันตํอต๎านยาเสพ
ติดโลก 
- สภานักเรียนโรงเรียนตะพานหินเป็นตัวแทนนักเรียนประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือรณรงค์ใหขอมูลขาวสาร สรางความตระหนักตอปัญหา และรูจักการ
ปฏิบัติตนในการปูองยาเสพติดของเยาวชน บริเวณหนาเสาธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/มิ.ย./2564 
 

 
 
 
 

 
 

นายภมรชัย ทัดปอย 
นายมนัส  สุวรรณคีรี 
นายภูวดล สังขพาลี 

3. การติดตามตรวจสอบ(C) 
เจาของโครงการฯ   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวย

ความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของผูเกี่ยวของใหเป็นไปตามภาระ
งานที่โครงการฯ ก าหนด 

 
5/ก.ค./2564 

 
นายภมรชัย ทัดปอย 

 

4. การประเมิน/รายงานผล (A) 
4.1   สรุปประเมินโครงการฯ 
4.2   จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝุายบริหาร 

 
5/ก.ค./2564 

 
นายภมรชัย ทัดปอย 

 
 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต(Output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(Outcome)ของกิจกรรม 
1. นักเรียนโรงเรียนตะพานหิน ที่มาเขารวมกิจกรรม 
มีความรูและทราบพิษภัยของยาเสพติด 
 2. โรงเรียนตะพานหิน ไดรับการประสานความ
รวมมือกับองค์กรที่มีสวนเกี่ยวของในการปูองกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด 
 

1. นักเรียนไดความรูเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
ประเภทตางๆ 
 2. โรงเรียนตะพานหินไดมีสวนรวมในการปูองกัน
และแกไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตามกระบวนการ
ขั้นตอนของหนวยงานที่เก่ียวของในทองถิ่น 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์(Outcome)ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 
1. นักเรียนไดความรูเกี่ยวกับพิษภัยของยา
เสพติดประเภทตางๆ 
 2. โรงเรียนตะพานหินไดมีสวนรวมในการ
ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

-นักเรียนโรงเรียนตะพานหินทราบถึง
ปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
-นักเรียนที่เสี่ยงตอการใชสารเสพติดมี
ปริมาณลดลง 

รอยละ 95 
 

รอยละ 95 
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ผลลัพธ์(Outcome)ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 
ตามกระบวนการขั้นตอนของหนวยงานที่ 

เกี่ยวของในทองถิ่น 
-นักเรียนโรงเรียนตะพานหินใหความ
รวมมือและรณรงค์แกไขปัญหายาเสพติด
ของหนวยงานองค์กรในทองถิ่นตนเอง 
 

รอยละ 95 

 
7. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใช๎งบประมาณ  22,600 บาท (สองหม่ืนสองพันหกร๎อยบาท) จ าแนกรายจํายการใช๎จํายดังนี้ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตอบ
แทน 

ใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก - - 3,400 -   

2. กิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับพิษภัย
ของยาเสพติด 

6,000 7,200 1,000 -   

3.  กิจกรรมสุมตรวจสารเสพติดนักเรียน
ในสถานศึกษา 

 
- 

 
3,000 

 
- 

 
- 

  

4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์อานสาร
นายกรัฐมนตรีวันตอตานยาเสพติดโลก 

 
- 

 
- 

2,000 
 

 
- 

  

รวม 22,600 

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 
-นักเรียนโรงเรียนตะพานหินทราบ
ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

-นักเรียนที่เสี่ยงตอการใชสารเสพ
ติดมีปริมาณลดลง 
 

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

-นักเรียนโรงเรียนตะพานหินให
ความรวมมือและรณรงค์แกไข
ปัญหายาเสพติดของหนวยงาน
องค์กรในทองถิ่นตนเอง 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

 
 
 
 
 



๒๗๔ 
 

9. ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 
          9.1 นักเรียนโรงเรียนตะพานหินรับรูและทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 

9.2 นักเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด  สรางภูมิคุมกันทางดานรางกายจิตใจ  
      ไมตกเป็นทาสของยาเสพติด และเป็นการคัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงในการใชยาเสพติด 
9.3  โรงเรียนไดรวมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและแกปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยางได 
       อยางเป็นรูปธรรม 

 
แบบประมาณการคาใชจาย  (คาตอบแทน / คาใชสอย / คาวัสดุ) 

กลุํมงานบริหาร  กิจการนักเรียน  งบประมาณ  22,600 บาท 
โครงการ  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน   กิจกรรม  ปูองกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นายภมรชัย  ทัดปอย 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา 
ตํอหนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 แผนปูายไวนิลรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 4 500 2,000  
2 คาตอบแทนวิทยากรใหความรูยาเสพติด 10 600 6,000  
3 คาอาหารวาง(เชา) 240 30 7,200  
4 คาชุดตรวจหาสารเสพติดประเภท  

(ยาบา,กัญชา) 
70 40 2,800  

5 แผนปูายไวนิลวันตอตานยาเสพติดโลก 6 500 3,000  
6 กระดาษ A 4  3 100 300  
7 กระดาษโฟโต 2  250 500  
8 กระดาษเกียรติบัตร 4 200 800  

  รวมเป็นเงิน 22,600  

(สองหมื่นสองพันหกรอยบาทถวน)  
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กลุํมงาน บริหารกิจการนักเรียน 
ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม อบรมคุณธรรม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21   
สนองเป้าประสงค์ที่ 1. ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีวินัย และมีศักยภาพในการแขํงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน  

ด๎านที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมเหํง   
            การเรียนรู๎  
       ( 1 ) ผู๎เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย  
              และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน ทศวรรษ ที่ 21 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาล ที่ 10 ด๎านที่ 1-4  
ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม : นางเมตตา  พลประถม 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
  จากมาตรฐานการศึกษา  เพ่ือเตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน 
ก าหนดใหสถานศึกษาตองมีการจัดการองค์กร  โครงสรางและการบริหารงานอยาง เป็นระบบและมีความคลองตัวสูง 
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  มีการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใชหลักการมีสวนรวม   มีการตรวจสอบ ถวงดุล มี
ระบบการด าเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามกระทรวง และตามเกณฑ์การประเมินภายนอกระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 กลุมงานบริหารกิจการนักเรียนจึงไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ขึ้น ซึ่งไดแกกิจกรรมอบรมคุณธรรม เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน เพื่อใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์   ของสถานศึกษา 
 
2. วตัถุประสงค์กิจกรรม 
        1. เพื่อจัดใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ 
 2. เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักเรียน 
 3. เพื่อใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ และเสียสละเพ่ือสวนรวม 
 
3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
          3.1 เปูาหมายเชิงคุณภาพ   
  1. นักเรียนรอยละ 95 มีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางกลุมงานบริหารกิจการ 

    นักเรียนจัดขึ้น 
  2. นักเรียนรอยละ 95 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 
  3. นักเรียนที่รวมกิจกรรมรูจักคิดและแกปัญหาในดานตาง ๆ และอยูรมกันกับชุมชนอยางมีความสุข 

3.2  เปูาหมายเชิงปริมาณ      
 1. นักเรียนรอยละ 95  มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางกลุมงานบริหารกิจการนักเรียน 

    จัดขึ้น 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
              กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน ( Plan )  
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- รับสมัครนักเรียนแกนน าเขารวมกิจกรรม- ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
ต.ค.63 

 

 
นางเมตตา พลประถม 

คณะท างาน 

การด าเนินงานตามแผน ( Do )  
ด าเนินการตามแผนงานที่วางไวโดยใชกิจกรรมดังตอไปนี้ 
- อบรมคุณธรรม 

 
ธ.ค.63 

 

นางเมตตา พลประถม
คณะท างาน 

การติดตาม/ตรวจสอบ ( Check ) 
- ผูรับรองพิจารณาการด าเนินกิจกรรมตามแผน 

 
ส.ค. 64 

นางเมตตา พลประถม 
คณะท างาน 

การประเมินและรายงานผล ( Act )  
- ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
- จัดท ารายงานสรุป ผลการด าเนินโครงการ 

 
ก.ย. 64 

 
นางเมตตา พลประถม 

คณะท างาน 
 
 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของโครงกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1. นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ 
และเสียสละเพ่ือสวนรวม 
3. นักเรียนไดรับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 

1. นักเรียนรอยละ 90  มีสวนรวมในการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ที่ทางกลุมงานบริหารกิจการนักเรียน
จัดขึ้น 
2. นักเรียนรอยละ  90 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 
3. นักเรียนที่รวมกิจกรรมรูจักคิดและแกปัญหาในดาน
ตางๆ และอยูรมกันกับชุมชนอยางมีความสุข 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัด คําเป้าหมาย 
1. นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียน 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ และเสียสละเพ่ือสวนรวม 
3. นักเรียนไดรับการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรม 

1. นักเรียนรอยละ 95  มีสวนรวมในการเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางกลุมงานบริหาร
กิจการนักเรียนจัดขึ้น อยูในระดับดีมาก 
2. นักเรียนรอยละ 95 มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ และเสียสละเพ่ือ
สวนรวม 
3. นักเรียนรอยละ 95 ที่รวมกิจกรรม               
มีคุณธรรม จริยธรรม และรูจักคิดและแกปัญหา
ในดานตางๆ และอยูรมกันกับชุมชนอยางมี
ความสุข 

95% 
 
 

95% 
 
 

95% 
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7. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
7.1 กิจกรรมอบรมคุณธรรม นี้ใชงบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) จ าแนกรายการใชจายดังนี้ 

 
9.ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 
 1. นักเรียนเกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

2. นักเรียนมีทักษะความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
3. นักเรียนรูจักใชเวลาวางในการท ากิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชน์ตอสวนรวม 
4. นักเรียนมีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ 

 
แบบประมาณการคําใช๎จําย (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 

กลุํมงาน บริหารกิจการนักเรียน  งบประมาณ 60,000 บาท  
โครงการ  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน 
กิจกรรม อบรมคุณธรรม 
ผู๎รับผิดชอบ กลุมงานบริหารกิจการนักเรียน 

ล าดับ 
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนวย) 

ราคา 
ตอหนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1  เบรก 2 มื้อ   (เชา-บาย) 3 วัน 415 120 49,800  

2 
คาอาหารวิทยากร 4 คน  
( 2 มื้อ 3 วัน )  

4 600 2,400  

3 คาปูายไวนิลโครงการขนาด 3x4 ม. 1 2000 2000  

4 กระดาษ A4  6 120 720  

5 กระดาษเกียรติบัตร  4 230 1,150  

6 หมึกปริ้นเตอร์ยี้หอ HP 415 ( 1 ชุด )  1 1,200 1,200  

7 ปากกาเมจิ 4 โหล 4 300 1,200  
8 กระดาษบรุ฿ฟ 5 200 1,000  

9 กระดาษ ขาว - เทา  11 25 275  

10 เชือกไหมพรม 1 โหล 1 260 260  

รวม 60,005  
                        (หกหม่ืนห๎าบาทถ๎วน) 

  

ที ่  
รายการ 

เงินงบประมาณ  
จ านวน 

(ระบุหนํวย) 
ราคา 

ตํอหนํวย 
แหลํง

งบประมาณ 
รวม 

1 อบรมคุณธรรม  60,000 เงินเรียนฟรี 60,000 
รวม 60,000 



๒๗๘ 
 

กลุํมงานบริหารวิชาการ 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน 
ชื่อกิจกรรม ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ตามโครงการขยายโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
               อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผูเรียน 

    ด๎านที ่1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
สนองเป้าประสงค์ที ่1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีวินัย และมีศักยภาพในการแขงขัน 
ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นางเมตตา  พลประถม 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  พฤษภาคม – กันยายน 2564 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันไดมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวตางๆ ตามสภาพแวดลอมที่เป็นจริงจาก

ประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรูตางๆ อยางสมดุล  มุงเนนในเรื่องของความรู คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรูและบูรณาการความรูตางๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ์จริง 
โดยผสมผสานสาระความรูในดานตางๆ อยางไดสัดสวนและสมดุลกัน 

การศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญอยางมากเพ่ือมุงใหผูเรียนไดรับ
การเรียนรูจากประสบการณ์จริง  ปฏิบัติจริง  และเกิดความใฝุรูอยางตอเนื่อง ทั้งยังเป็นการเสริมสรางประสบการณ์
การเรียนรูใหแกผูเรียนอยางสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  เพราะการน าผูเรียนไปทัศนศึกษาถือวาเป็นวิธีการ ที่ท าใหผูเรียน
ไดรับประสบการณ์ตรงในการเรียนรูและสามารถพัฒนาผูเรียนในดานรางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีก
ทั้งเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ ตลอดจนไดรับการศึกษาทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูแบบบูรณาการ จึงไดจัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนและสงเสริม 
สมรรถภาพของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
2.1 เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาสภาพจริงจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
2.2 เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แกปัญหาเป็น  
2.3 เพ่ือใหผูเรียนรูจักการน าความรูจากแหลงเรียนรูมาประยุกต์ใชเพ่ือใหเกิดประโยชน์และแกปัญหาใน

ชีวิตประจ าวัน 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1  เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนตะพานหินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 2,๑54 คน และคณะครูในแตละ
ระดับชั้น ไดเขารวมโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 
3.2  เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียน และคณะครูโรงเรียนตะพานหิน ไดรับความรู จากสถานที่ สถานการณ์และประสบการณ์
จริง       และน าความรูที่ไดไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวัน 

3.3  เชิงคุณธรรม 
1. นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถท างานรวมกับผูอ่ืนได 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
    1.1 ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ 
    1.2 ประชุมครูแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือก าหนด
แนวทางวิธีการ และหนาที่ความรับผิดชอบในการน า
นักเรียนไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 

พฤษภาคม 2564 

รองผูอ านวยการกลุมงาน
บริหารวิชาการ 

หัวหนาระดับ และคณะครู 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 – 6 

2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู๎ คุณธรรม) 
    2.1 น านักเรียนไปทัศนศึกษาตามแหลงเรียนรูนอก
หองเรียน 
    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 
กรกฎาคม - สิงหาคม 

2564 

หัวหนาระดับ และคณะครู 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 – 6 

3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ๎มกัน)     
      3.1 ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามกิจกรรม กันยายน 2564 

หัวหนาระดับ และคณะครู 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 – 6 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
    พอประมาณ) 
      4.1 สรุป และประเมินผลการด าเนินโครงการ 
และรายงานใหผูบริหารรับทราบ 
      4.2 เผยแพรผลการด าเนินงาน 

กันยายน 2564 

หัวหนาระดับ และคณะครู 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 – 6 
 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1. นักเรียนโรงเรียนตะพานหินระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 2,๑54 คน 
และคณะครูในแตละระดับชั้นทุกคนไดเขา
รวมโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู  

1. นักเรียนและคณะครูไดรับความรู                     
จากสถานที่ สถานการณ์และประสบการณ์จริง และ
น าความรูที่ไดรับประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันได 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัด คําเป้าหมาย 
1. นักเรียนและคณะครูไดรับความรู                     
จากสถานที่ สถานการณ์และประสบการณ์
จริง และน าความรูที่ไดรับประยุกต์ใชใน
ชีวิตประจ าวันได 

1. นักเรียนและคณะครูไดรับความรู                     
จากสถานที่ สถานการณ์และ
ประสบการณ์จริง และน าความรูที่
ไดรับประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันได 

รอยละ 92 
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7. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ จ านวน ๕69,85๐ บาท (หาแสนหกหมื่นเกาพันแปดรอยหาสิบบาท)  
ตามรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

จ านวน ราคาตํอหนํวย 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

แหลํง
งบประมาณ 

1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ๔11 คน 200 82,200 เงินอุดหนุน 
(กิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีน ปีการศึกษา 
2564) 

2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ๔06 คน 200 81,200 
3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ๔10 คน 200 82,000 
4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ๓13 คน 350 109,550 
5 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ๓23 คน 350 113,050 
6 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 291 คน 350 101,850 

รวมเป็นเงิน  (ห๎าแสนหกหม่ืนเก๎าพันแปดร๎อยห๎าสิบบาท) ๕69,85๐  
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช๎ 

1. นักเรียนและคณะครูไดรับความรูจากสถานที่ 
สถานการณ์และประสบการณ์จริง และน าความรูที่ไดรับ
ประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันได รอยละ ๙2 

1. แบบบันทึกการเขารวมกิจกรรม 
๒. แบบประเมินการเขารวมกิจกรรม 

 
9. ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 

9.1 ผูเรียนไดศึกษาสภาพจริงจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
9.2 ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แกปัญหาเป็น  
9.3 ผูเรียนน าความรูจากแหลงเรียนรูมาประยุกต์ใชเพ่ือใหเกิดประโยชน์และแกปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
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กลุํมงาน บริหารวิชาการ งานห๎องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) 
ชื่อโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน  
ชื่อกิจกรรม พัฒนาผู๎เรียนห๎องเรียนพิเศษ MEP ปีการศกึษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 1. คุณภาพผู๎เรียน  
                      ด๎านที่  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
         1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์  1. ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแขํงขัน 
ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวพรเพ็ญ  นิลพร 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม พฤษภาคม 2564 – เมษายน 2565 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
จุดมุงหมายในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร  พ .ศ .2551  นั้น  มุงเนนใหมีการจัดกระบวนการการเรียนการ

สอน  และกิจกรรมใหผูเรียนไดรูทักษะทางวิชาการควบคูกับทักษะชีวิต  ดังนั้นกิจกรรมสงเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการและทักษะพิเศษ  จึงมีความส าคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาตนเองของนักเรียนอยางสรางสรรค์   ใหสงเสริม
กิจกรรมที่สามารถใหนักเรียน ไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  ใหครบทุกรายวิชา  สามารถบูรณาการเชื่อมโยง
ความรู  และความคิด จากรายวิชาตางๆ น ามาสรางองค์ความรูใหมไดอยางหลากหลาย  ดังนั้น  โครงการการเรียน
การสอนโดยใชภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Mini English Program)  โรงเรียนตะพานหิน จึงไดจัดโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน กิจกรรม คายภาษาอังกฤษ (MEP Camp)  เพ่ือใหนักเรียนในโครงการฯ  ไดรับ
การพัฒนาตนเองใหเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว 

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

2.1 เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ MEP ไดแสดงออกอยางเต็มที่ตามความสามารถและ
ความถนัดทางทักษะของภาษา (Skills & Talents) 

2.2 เพ่ือใหผูเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ MEP มีความรู ความเขาใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษา (Cross Culture Communication) 

2.3 เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ MEP มีเจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาตางประเทศและชาว
ตางประเทศ (Positive Attitude) 

2.4 เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ MEP สามารถน าความรูที่ไดรับมาบูรณาการใชใน
ชีวิตประจ าวันได (Integrated Learning) 

2.5 เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ MEP รูจักการท างานรวมกันเป็นหมูคณะ มีความ
สามัคคี มีน้ าใจ รูจักการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน (Group Process) 

2.6 เพ่ือใหผูเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ MEP รูระดับความสามารถของตนเองในการใชภาษาอังกฤษทั้ง 
4 ทักษะไดแก ทักษะการพูด การฟัง การอานและการเขียน (CEFR)  
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3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
2.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้น ม.1 – ม.3  
2.2 เชิงคุณภาพ 

- ผูเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ MEP ไดรับการสงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพ่ิมพูน 
ทักษะพิเศษตรงตามศักยภาพอยางมีคุณภาพ 

- ความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีตอการด าเนินกิจกรรม 
อยูในระดับคุณภาพดี รอยละ 83 

2.3 เชิงคุณธรรม 
- นักเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางได 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
   1.1 ประชุมวางแผนแบงหนาที่ความรับผิดชอบ     
   1.2 เสนอขออนุมัติโครงการตอผูบริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู๎ คุณธรรม) 
   2.1 กิจกรรมคายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนหองเรียนพิเศษ MEP  
   2.2 กิจกรรมเขารวมการแขงขันมหกรรมวิชาการ 
EP/MEP Open House  
   2.3 กิจกรรมคายวิชาการภาษาอังกฤษ (MEP 
Camp) 
   2.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหองเรียน
พิเศษ MEP 
   2.5 กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูและระบบงาน
หองเรียนพิเศษ MEP 
   2.6 คาจางครูชาวตางชาติ  
 
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ๎มกัน)     
   3.1 สังเกต สัมภาษณ์ สอบถามผูเขารวมกิจกรรม
ขณะด าเนินโครงการและหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
พอประมาณ) 
   4.1 วัดผลประเมินผลและรายงานโครงการ 
 

 
พฤษภาคม 2564 – 

เมษายน 2565 
 
 

มิถุนายน 2564 
 

กรกฎาคม – สิงหาคม 
2564 

มกราคม 2565 
 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2564 

พฤษภาคม 2564 – 
มีนาคม 2565 

พฤษภาคม 2564 – 
เมษายน 2565 

 
พฤษภาคม 2564 – 

มีนาคม 2565 
 
 

เมษายน 2565 

นางสาวพรเพ็ญ  นิลพร 
และคณะ 

 
 

 
 

 
 



๒๘๓ 
 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 

1) นักเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ MEP เขา
รวมกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผูเรียน  

1) นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางวิชาการ และทักษะ
พิเศษ (Skills & Talents) เพ่ิมข้ึน 
2) นักเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ MEP มีเจตคติที่
ดีตอภาษาอังกฤษ 

 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คําเป้าหมาย 

1) นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการ และทักษะพิเศษ (Skills & 
Talents) เพ่ิมขึ้น 
2) นักเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ
MEP มีเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษ 

1) นักเรียนสามารถอาน เขียน สื่อสารไดตาม
เกณฑ์ระดับชั้น ในระดับดี  
2) นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปัญหาไดตามเกณฑ์ระดับ
ชั้นในระดับดี 
3) นักเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลายในระดับดี 
4) นักเรียนและผูปกครองมีความพึงพอใจตอ
การจัดกิจกรรม ในระดับดี 

รอยละ 85 
 
รอยละ 85 
 
 
 
รอยละ 95 
 
รอยละ 83 

 

    7. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
    ใชงบประมาณ  182,000 บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถวน)   จ าแนกรายการใชจายดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามกิจกรรม 
ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

1 กิจกรรมคายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนหองเรียนพิเศษ 
MEP  

182,000 เงินบ ารุง
การศึกษา
หองเรียน

พิเศษ MEP 
(12,000 บาท* 
90 คน *2 ภาค

เรียน 
= 2,160,000 

บาท) 

ภาคเรียนที่ 
1/2564 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 182,000   
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 

1) นักเรียนสามารถอาน เขียน สื่อสารได
ตามเกณฑ์ระดับชั้น ในระดับดี  
2) นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอยาง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปัญหาไดตามเกณฑ์ระดับ
ชั้นในระดับดี 
3) นักเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบน
ความแตกตางและหลากหลายในระดับดี 
4) นักเรียนและผูปกครองมีความพึงพอใจ
ตอการจัดกิจกรรม ในระดับดี 

 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และผลการอาคิด
วิเคราะห์ เขียน 
 
 
 
2) ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเรียน 
3) ประเมินความพึงพอใจ 

1) แบบบันทึกสรุปผลการเรียน
นักเรียน 
 
 
 
 
2) แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผูเรียน 
3) แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 

9.1 ผูเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ MEP แสดงออกอยางเต็มท่ีตามความสามารถและความถนัดทาง
ทักษะของภาษา (Skills & Talents) 

9.2 ผูเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ MEP มีความรู ความเขาใจในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของ
ประเทศเจาของภาษา (Cross Culture Communication) 

9.3 ผูเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ MEP มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาตางประเทศและชาวตางประเทศ 
(Positive Attitude) 

9.4 ผูเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ MEP สามารถน าความรูที่ไดรับมาบูรณาการใชในชีวิตประจ าวันได 
(Integrated Learning) 

9.5 ผูเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ MEP รูจักการท างานรวมกันเป็นหมูคณะ มีความสามัคคี มีน้ าใจ รูจัก
การใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน (Group Process) 

9.6 ผูเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ MEP รูระดับความสามารถของตนเองในการใชภาษาอังกฤษทั้ง 4 
ทักษะ ไดแก ทักษะการพูด การฟัง การอานและการเขียน (CEFR) 
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กลุํมงานบริหารทั่วไป 
ชื่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
ชื่อกิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรการสํงเสริม (กิจกรรม อย.น๎อย ) 
สนองกลยุทธโรงเรียนข๎อที่   
 1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและทักษะในศตวรรษที่ 21 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 4. เสริมสร๎าง ความรํวมมือระหวํางโรงเรียน และชุมชน 
สนองเป้าประสงค์ 
 3. มีการบริหารจัดการศึกษาด๎วยระบบคุณภาพ สูํการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3มฐ.) 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10 ข๎อที่ 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม  
ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาววรรณา ทองสุข 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง  โครงการใหมํ 
 

1. ความส าคัญ หลักการเหตุผล 
สืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรวมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน จัดท าแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง การคุมครองสิทธิผูบริโภค ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และประกอบกับรัฐบาลและคณะกรรมคุมครองผูบริโภคไดก าหนดนโยบายดานการคุมครอง
ผูบริโภคโดยใหความส าคัญในการคุมครองผูบริโภคทุกมิติ โดยการรณรงค์สรางความรู ความเขาใจ สนับสนุนใหมี
การจัดตั้งกลุม ชมชม สมาคม ด าเนินกิจกรรมการคุมครองผูบริโภคทุกจังหวัด เพ่ือใหการคุมครองผูบริโภคในทุก
จังหวัดมีความเข็มแข็ง และบังคับใชมาตรการทางการอุปบริโภคบริโภคเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ทุกคน แตจะแนใจไดอยางไรวาสิ่งที่เราใช หรือวารับประทานเขาไปจะมีความสะอาดปลอดภัยมากนอย
เพียงใด ซึ่งผูบริโภคควรมีความตระหนักและความรูไวคุมครองตนเองใหปลอดภัย 
ดังนั้นทางโรงเรียนตะพานหิน จึงเห็นความส าคัญของการคุมครองผูบริโภค จึงไดจัดตั้งกิจกรรม อย.นอยขึ้นใน
โรงเรียน และไดจัดกิจกรรม อย.นอย เพ่ือเป็นการใหความรูเบื้องตนเรื่องความปลอดภัยของอาหาร  การตระหนัก
ในความส าคัญของความปลอดภัยของอาหาร การรูจักปกปูองตนเอง รูจักการเลือก สังเกต หรือทดสอบและรูจัก
ปฏิเสธอาหารที่ไมปลอดภัย จึงเป็นเรื่องที่ตองเรียนรูและฝึกฝนตั้งแตเด็กเพ่ือใหสามารถน าไปใช ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันไดตลอดไปอยางยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
1. เพื่อใหกลุมนักเรียน อย.นอย ไดมีความรูในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพและสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคได
อยางถูกตอง ปลอดภัย สามารถเผยแพรความรูที่ไดรับไปยังเพ่ือนนักเรียนและครอบครัว 
2. เพื่อใหนักเรียนน ากิจกรรม อย.นอยไปพัฒนาหรือแกไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียน 
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3. เพื่อใหมีการเชื่อมโยงเครือขาย แลกเปลี่ยนเรียนรูการด าเนินกิจกรรม อย.นอย ในโรงเรียนและชุมชนใหมี
ความเขมแข็ง 
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ 

1.นักเรียนรอยละ 90 มีความรูในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพและสามารถเลือกซ้ือ เลือกบริโภคไดอยาง
ถูกตอง ปลอดภัย สามารถเผยแพรความรูที่ไดรับไปยังเพ่ือนนักเรียนและครอบครัว 
2.รอยละ 90 น ากิจกรรม อย.นอยไปพัฒนาหรือแกไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน อย.นอย มีความรูในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพและสามารถเลือกซ้ือ เลือกบริโภคไดอยางถูกตอง 
ปลอดภัย สามารถเผยแพรความรูที่ไดรับไปยังเพ่ือนนักเรียนและครอบครัว 
2.นักเรียนน ากิจกรรม อย.นอยสามารถน าไปพัฒนาหรือแกไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียนได 
3.นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเครือขาย แลกเปลี่ยนเรียนรูการด าเนินกิจกรรม อย.นอย ในโรงเรียนและ

ชุมชนใหมีความเขมแข็ง 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผูรับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ 
1)ประชุมและแตงตั้งคณะกรรมการ 
2)เลือกกิจกรรม ที่สอดคลองกับภาระงานของ 
ฝุายสงเสริมสุขภาพ 

ต.ค.63 ผูรับผิดชอบโครงการ 

การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู๎ คุณธรรม) 
1.จัดอบรมใหนักเรียน อย.นอย เรื่องผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และสามารถเลือกซ้ือ เลือกบริโภคไดอยาง
ถูกตอง ปลอดภัย 
2.การตรวจรานอาหารในโรงเรียน 
3.จัดท าใหเด็กนักเรียนในชมรม อย.นอยจัด
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ์ 

พ.ย.63-ส.ค.64 คณะกรรมการ 
จัดงาน 

การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ๎มกัน) 
- สอบถามความพึงพอใจในกิจกรรม 

ก.ย.64 คณะกรรมการ 
            จัดงาน 

การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
- จัดท ารายงานการด าเนินงาน 

ก.ย.64 คณะกรรมการ 
            จัดงาน 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ของโครงกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
-นักเรียนรอยละ 85 ใหความรวมมือ 1. นักเรียนไดรับความรูความเขาใจในเรื่องผลิตภัณฑ์

สุขภาพและสามารถเลือกซ้ือ เลือกบริโภคไดอยางถูกตอง 
ปลอดภัย สามารถเผยแพรความรูที่ไดรับไปยังเพ่ือนนักเรียน
และครอบครัว2. นักเรียนไดน ากิจกรรม อย.นอยไปพัฒนา
หรือแกไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียนไดอยาง
ถูกตอง 
3. นักเรียนไดรับการเชื่อมโยงเครือขาย แลกเปลี่ยนเรียนรู
การด าเนินกิจกรรม อย.นอย ในโรงเรียนและชุมชนใหมี
ความเขมแข็ง 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Output) ของกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปูาหมาย 
-นักเรียนรอยละ 85 ใหความรวมมือ 1.นักเรียนที่มีสุขภาวะทางรางกายและ

ลักษณะจิตสังคม  
2.ความพึงพอใจในกิจกรรมอยูในระดับดี
มาก 

รอยละ 93 
 
รอยละ85 

     
7.   รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและ
กิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบ

แทน 
ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมอบรมใหความรู 600     เงินอุดหนุน  
2 กิจกรรมการรณรงค์ การเลือก

ซื้ออาหารเพื่อสุขภาพในชุมชน 
 600    

3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ การ
สิทธิผูบริโภคภายในโรงเรียน 

     

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 600 600   1,200-  
 

8.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 

1.นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม
รอยละ 93 
2.ความพึงพอใจในกิจกรรมอยูในระดับดีมาก รอยละ 
85 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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 9. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 1. นักเรียนไดรับความรูความเขาใจในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพและสามารถเลือกซ้ือ เลือกบริโภคไดอยาง 
     ถูกตอง ปลอดภัย สามารถเผยแพรความรูที่ไดรับไปยังเพ่ือนนักเรียนและครอบครัว  

2. นักเรียนไดน ากิจกรรม อย.นอยไปพัฒนาหรือแกไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียนไดอยางถูกตอง 
3. นักเรียนไดรับการเชื่อมโยงเครือขาย แลกเปลี่ยนเรียนรูการด าเนินกิจกรรม อย.นอย ในโรงเรียนและ 
    ชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

 
แบบประมาณการคําใช๎จําย  (คําตอบแทน / คําใช๎สอย / คําวัสดุ) 

กลุํมบริหารทั่วไป งบประมาณ 1,200 บาท 
โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรการสงเสริม (กิจกรรม อย.นอย ) 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณา  ทองสุข 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา 
ตํอหนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 วิทยากร 1 600 600  
2 ปูายไวนิลการรณรงค์ การเลือกซ้ืออาหาร 1 600 600  

  รวมเป็นเงิน 1,200  

(หนึ่งพันสองร๎อยบาทถ๎วน)  
 

 
 



 
โครงการที่ 3 

พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
เงินอุดหนุน 1,406,500 
เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) - 
เงินรายได้ - 
อื่นๆ - 

รวมทั้งสิ้น 1,406,500 
(หนึ่งล้านสี่แสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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โครงการปีงบประมาณ 256๔ 
 
โครงการที่ 3  โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์ที่  2. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์  2. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ 

ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ผ่านกระบวนการคิด ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
21 

สอดคล้องมาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

    2.4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
2.6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน         
มีส่วนร่วม 

    2.2) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
2.3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ  
2.4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
2.5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือ    

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง 

การศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
      สิ่งแวดล้อม 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
    ด้านที่ 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม   
    ด้านที่ 3. มีงานท า มีอาชีพ  
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ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551  ในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตร  ในปีการศึกษา 2552  และใช้ใน
โรงเรียนทั่วไปในปีการศึกษา 2553  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ใช้แนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard  
based  Curriculum) กล่าวคือ  เป็นหลักสูตรที่ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเปูาหมายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  โดยในมาตรฐานการเรียนรู้ได้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้ยึดเป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ดังกล่าว  ด้วยการด าเนินการบริหารจัดการอิงมาตรฐาน 
(Standard  based  Administration)  การจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเป็นเปูาหมาย (Standard  based  
Instruction)  การวัดและการประเมินผลที่สะท้อนมาตรฐาน (Standard  based  Assessment)  เพ่ือให้
กระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจึงได้น าเอกสารประกอบหลักสูตรเพ่ืออธิบายขยายความให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายทั้งระดับชาติ  ท้องถิ่น  
และสถานศึกษา มีความเข้าใจที่ชัดเจน  ตรงกัน  รวมทั้งร่วมกันรับผิดชอบและท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
2.3 เพ่ือจัดกิจกรรมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.4 เพ่ือจัดกิจกรรมให้ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 
2.5 เพ่ือจัดกิจกรรมให้ครูตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
2.6 เพ่ือจัดกิจกรรมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลปูอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
      การจัดการเรียนรู้ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีชั่วโมงการอบรม  
         ดูงาน ทุกคน (ไม่น้อยกว่า 20 ชม./ปี) ร้อยละ ๙๐ 
3.1.2 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
 ประยุกต์ใช้ในชีวิต ร้อยละ 95 
3.1.3 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 93 
3.1.4 ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 90 
3.1.5 ครูมีการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

ร้อยละ 90 
3.1.6 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลปูอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ 

เรียนรู้ ร้อยละ 98 
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 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีชั่วโมงการอบรม  
            ดูงาน ทุกคน (ไม่น้อยกว่า 20 ชม./ปี)  

3.2.2 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
   ประยุกต์ใช้ในชีวิต  

3.2.3 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.2.4 ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก  
3.2.5 ครูมีการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.2.6 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลปูอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้  
3.3 เป้าหมายเชิงคุณธรรม 

3.3.1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
3.3.2 ครูมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 
 

4.  วิธีการด าเนินการ (PDCA) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ วัน /เดือน /ปี ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม (P = Plan) 
1.1 ประชุมปฏิบัติการครูเพ่ือชี้แจงแนวทางการพัฒนาผู้เรียน 
1.2 สร้างความตระหนัก / ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความรู้ ทักษะ 
และเห็นความส าคัญ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.4 ก าหนดเปูาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
1.5 จัดล าดับความส าคัญของเปูาหมาย 
1.6 ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
1.7 ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.8 จัดท าแผนปฏิบัติการ 

ตุลาคม 256๓ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
และคณะ 

2.  ขั้นด าเนินการ (D = Do) 
     2.1  จัดท าโครงสร้างหลักสูตร 
     2.2 วิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระแกนกลางทุกกลุ่มสาระ                    
การเรียนรู้ 
     2.3 น าสมรรถนะส าคัญ  และคุณภาพผู้เรียนมาเป็นแนวทาง
ในการจัดท าหลักสูตร/จัดท าค าอธิบายรายวิชา 
     2.4 ก าหนดเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
     2.5 ขอรับการรับรองหลักสูตรจากกรรมการการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน/ประกาศใช้หลักสูตร 
    2.6 พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมต่อไปนี้ 
 

ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
และคณะ 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ วัน /เดือน /ปี ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (สื่อวัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี) สาระวิทยาศาสตร์ 

ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (สื่อวัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี) สาระคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี 

ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (วัสดุส านักงาน ซ่อม
บ ารุงสื่อ อุปกรณ์) สาระวิทยาศาสตร์ 

ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (วัสดุส านักงาน ซ่อม
บ ารุงสื่อ อุปกรณ์) สาระคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี 

ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอน พัฒนาห้องแห่งคณิตศาสตร์) 

ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

ครูชวฤทธิ์  นันทะส ี

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (วัสดุส านักงาน
คณิตศาสตร์ สื่อการเรียนรู้) 

ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

ครูมิ่งขวัญ  ศรีสนธิ์ 

กิจกรรมพัฒนาห้องแหล่งการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

ธันวาคม 2563 – 
มกราคม 2564 

ครูชวฤทธิ์  นันทะส ี

กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระฯ ภาษาไทยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

ครูกัมปนาท  ค าอ่อน 

กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

ครูมนัญชยา ปานฤทธิ์ 

กิจกรรมปรับปรุงห้องแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และพัฒนาศูนย์
อาเซียน 

ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

ครูสายลม  พุดทรัพย์ 

กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน (สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยี) 

ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

ครูเรณู  ตรีศิริ 

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (วัสดุส านักงาน ซ่อม
บ ารุงสื่อ อุปกรณ์) 

ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

ครูกรรณิการ์  สุขสวัสดิ์ 

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (วัสดุส านักงาน ซ่อม
บ ารุงสื่อ อุปกรณ์) 

ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

ครูจิรวรรณ  อิศราภรณ์ 

กิจกรรมการพัฒนาสื่อและผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอน ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

ครูปริญญา  พวงทอง 

กิจกรรมพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาจีน ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

ครูวราพร  ศรีอินทร์ 

กิจกรรมพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

ครูสุภิญญา  กองสวรรค์ 

กิจกรรมพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

ครูวรัทยา  สายลังกา 

กิจกรรมพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

ครูณภัทร  พูลเส็ง 

กิจกรรมพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตุลาคม 256๓ - ครูเจนจิรา  แก้วตาสาม 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ วัน /เดือน /ปี ผู้รับผิดชอบ 
กันยายน 256๔ 

กิจกรรมพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

ครูสุนิสา  ป้อมแย้ม 

กิจกรรมพัฒนากระบวนการนิเทศภายในฯ ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

กิจกรรมพัฒนาครูให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ (ศึกษาดูงาน) มีนาคม – 
พฤษภาคม 2564 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

กิจกรรมพัฒนาครูให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ (ฝึกอบรม 
สัมมนา) 

ตุลาคม 256๓ - 
กันยายน 256๔ 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

3.  ขั้นติดตาม  (C = Check) 
ประเมินผลการใช้หลักสูตรและท าวิจัยที่เก่ียวข้อง 

พฤษภาคม 256๔ 
– กันยายน 256๔ 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
และคณะ 

4.  ขั้นสรุปผลรายงาน (A = Action) 
รายงานผลการใช้หลักสูตรต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กันยายน 256๔ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
และคณะ 

 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

- สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
- ครนู าหลักสูตรมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
แต่ละกลุ่มสาระ และพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ตอบสนองกับความต้องการ  ความถนัด  
และความสนใจของผู้เรียน 

- ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ มีชั่วโมงการอบรม ดูงาน ทุกคน (ไม่น้อย
กว่า 20 ชม./ปี)  
- ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  
- ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  
- ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก  
- ครูมีการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
- ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลปูอนกลับ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 
6. งบประมาณที่ใช้ 

6.1 เงินอุดหนุน    จ านวน   1,406,500 บาท  
6.2 เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จ านวน    - บาท 
6.3 เงินรายได้    จ านวน    - บาท 
6.4 เงินอ่ืนๆ    จ านวน     - บาท 
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน    1,406,500 บาท 
(หนึ่งล้านสี่แสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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7. ประมาณการรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ อ่ืนๆ 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน (สื่อวัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี) สาระวิทยาศาสตร์ 

103,000 
   

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 

2 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน (สื่อวัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี) สาระคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี 

188,000 

   

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 

3 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน (วัสดุส านักงาน ซ่อมบ ารุงสื่อ 
อุปกรณ์) สาระวิทยาศาสตร์ 

50,000 
   

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 

4 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน (วัสดุส านักงาน ซ่อมบ ารุงสื่อ 
อุปกรณ์) สาระคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี 

14,600 

   

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 

5 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน (วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการ
สอน พัฒนาห้องแห่งคณิตศาสตร์) 

15,000 
   

ครูชวฤทธิ์  นันทะส ี

6 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน (วัสดุส านักงานคณิตศาสตร์ สื่อ
การเรียนรู้) 

15,000 
   

ครูมิ่งขวัญ  ศรีสนธิ์ 

7 กิจกรรมพัฒนาห้องแหล่งการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

35,000 
  

 ครูชวฤทธิ์  นันทะสี 

8 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

36,000 
   

ครูกัมปนาท  ค าอ่อน 

9 กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการ
เรียนการสอน 

36,000 
   

ครูมนัญชยา ปาน
ฤทธิ์ 

10 กิจกรรมปรับปรุงห้องแหล่งเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ และพัฒนาศูนย์
อาเซียน 

12,000 
   

ครูสายลม  พุดทรัพย์ 

11 กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการ
เรียนการสอน (สื่อ วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี) 

30,000 
   

ครูเรณู  ตรีศิริ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ อ่ืนๆ 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

12 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน (วัสดุส านักงาน ซ่อมบ ารุงสื่อ 
อุปกรณ์) 

7,000 
   

ครูกรรณิการ์  สุข
สวัสดิ ์

13 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน (วัสดุส านักงาน ซ่อมบ ารุงสื่อ 
อุปกรณ์) 

5,000 
   

ครูจิรวรรณ  อิศรา
ภรณ์ 

14 กิจกรรมการพัฒนาสื่อและผลิตสื่อใน
การจัดการเรียนการสอน 

18,900 
   

ครูปริญญา  พวง
ทอง 

15 กิจกรรมพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้
ภาษาจีน 

55,000 
   

ครูวราพร  ศรีอินทร์ 

16 กิจกรรมพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้
ภาษาฝรั่งเศส 

24,000 
   

ครูสุภิญญา  กอง
สวรรค์ 

17 กิจกรรมพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้
ภาษาญี่ปุุน 

5,000 
   

ครูวรัทยา  สายลังกา 

18 กิจกรรมพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

27,000 
   

ครูณภัทร  พูลเส็ง 

19 กิจกรรมพัฒนาครูให้จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

10,000 
   

ครูเจนจิรา  แก้วตา
สาม 

20 กิจกรรมพัฒนาครูให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

30,000 
   

ครูสุนิสา  ปูอมแย้ม 

21 กิจกรรมพัฒนากระบวนการนิเทศ
ภายในฯ 

20,000 
   

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

22 กิจกรรมพัฒนาครูให้มีคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ (ศึกษาดูงาน) 

250,000 
   

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

23 กิจกรรมพัฒนาครูให้มีคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ (ฝึกอบรม สัมมนา) 

500,000 
   

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,406,500 - - - 1,406,500 
(หนึ่งล้านสี่แสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

- ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มี
ชั่วโมงการอบรม ดูงาน ทุกคน (ไม่
น้อยกว่า 20 ชม./ปี) 

ร้อยละ ๙๐ การรายงานการสัมมนา 
อบรม พัฒนาวิชาชีพครู 

แบบรายงานการสัมมนา 
อบรม พัฒนาวิชาชีพครู 

- ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ร้อยละ 95 การติดตามแผนการ
จัดการเรียนรู้/การนิเทศ
กระบวนการเรียนการสอน 

แบบนิเทศกระบวนการ
เรียนการสอน 

- ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

ร้อยละ 9๓ การติดตามแผนการ
จัดการเรียนรู้/การนิเทศ
กระบวนการเรียนการสอน 

แบบนิเทศกระบวนการ
เรียนการสอน 

- ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก  
 

ร้อยละ 90 การติดตามแผนการ
จัดการเรียนรู้/การนิเทศ
กระบวนการเรียนการสอน 

แบบนิเทศกระบวนการ
เรียนการสอน 

- ครูมีการตรวจสอบ และประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน  

ร้อยละ 90 การติดตามแผนการ
จัดการเรียนรู้/การนิเทศ
กระบวนการเรียนการสอน 

แบบนิเทศกระบวนการ
เรียนการสอน 

- ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลปูอนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 98 การติดตามแผนการ
จัดการเรียนรู้/การนิเทศ
กระบวนการเรียนการสอน 

แบบนิเทศกระบวนการ
เรียนการสอน 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีชั่วโมงการอบรม ดูงาน  
                ทุกคน (ไม่น้อยกว่า 20 ชม./ปี)  
  9.2 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
   ประยุกต์ใช้ในชีวิต  
  9.3 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
  9.4 ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก  
  9.5 ครูมีการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  9.6 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลปูอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
   การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 



๒๙๘ 
 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นางเมตตา  พลประถม) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอขออนุมัติโครงการ 
                                                          (นางสาวขนิษฐา  อยู่ข้างแรม) 
                                                      หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
 
 

 

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวนัยรัตน์  ชัยสขุ) 

                                            รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
 

 
 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายทิว  มนูญธรรม) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนตะพานหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมตามโครงการ 
พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๐ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองเป้าประสงค์ ข้อที่ 2 ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่                  
                       ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ผ่านกระบวนการคิด ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  
                                                       เป็นส าคัญ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้สนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ข้อที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง            
                                                                       มีคุณธรรม : ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิศรา  อยู่หว่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
 
1. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 
      การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ้งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ การปฏิบัติ และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน กล่าวคือ จะไม่เป็นเพียงผู้รับ (passive 
Learning) อีกต่อไป แต่ผู้เรียนต้องฝึกการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
(Active Learning) โดยมีครูเป็น”โค้ช” ที่คอยออกแบบการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลได้ ประการส าคัญ 
คือ ครูในศตวรรษท่ี 21 จะต้องไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้”แต่ต้องแสวงหาความรู้ไปพร้อมๆ กันกับผู้เรียนใน
ขณะเดียวกัน  กล่าวคือช่วยเตรียมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการปรับตัวเพ่ือด ารงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะที่เป็นไปของสังคม ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้สูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ หรือกล่าว
อีกอย่างว่าต้องช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพของเขา  
   ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ได้มีหนังสืออธิบายแนวทางการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก าหนดให้
สถานศึกษาปฏิบัติงานใน 8 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 2) วิเคราะห์ภาระงานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 3) ครู
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 4) จัด
กิจกรรมการประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน 5) จัดสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 7) 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  และสรุปรายงาน 
 ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 2 ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและความสามารถในการแข่งขัน โดยการ
ยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และด้านภาษา ด้วยการยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 
4.0  จัดท า Echo English Vocational เป็น  Application ภาษาอังกฤษ พัฒนาวิชาภาษจีนใช้หลักเดียวกับ



๓๐๑ 
 

ภาษาอังฤษ ห้องเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education ) พัฒนาห้องเรียนหลักสูตร
พิเศษวิทยาศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลด้วยการส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท าให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในกระบวนการลูกเสือ - เนตรนารี โรงรียนคุณธรรม โรงเรียนวิธีพุทธ และโรงเรียน
สุจริต การรณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง” เป็นต้น อีกวิธการหนึ่งคือ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การเรียน
การสอน ท าให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ ปรับปรุงหลักสูตร โดย
เพ่ิม 3 วิชา ได้แก่ ภูมิศาสตร์  ICT  และ Design and Technology   การแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
เน้นกิจกรรมการอ่านและการปรับปรุงการให้บริการห้องสมุด  เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์
ตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลสารู้ เป็น
กิจกรรม/วิธีการย่อย รวมทั้งรองรับผลการทดสอบ PSA และ STEM Education ด้านการวัดและประเมินผล
โดยยกระดับผลการทดสอบ PISA และการทดสอบ O-net  
  ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 5 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้
แนวทางพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน โดยโครงการธนาคารขยะ โรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยก
ขยะ และน ากลับมาใช้ใหม่ การสร้างจิตส านึกการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงด าเนินงานจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายการจัดการศึกษา พระราชด าริของรัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา โดยการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผลต้องอาศัยวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนสื่อการเรียนรู้อื่นๆ ที่ทันสมัยจึงจะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามเปูาหมายได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
    1)  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเน้นนักเรียน   
         เป็นส าคัญ 
    2)  เพ่ือให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ได้ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ  
         พระบรมราโชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา 
  3) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดย   
        กระบวนการ PLC 
 
 3. เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกคน 
       1)  จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
       2)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3)  จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
  3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
 



๓๐๒ 
 

  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

   1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
       2) จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการศึกษาชาติ พระบรมราโชบายพระ

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา 
  3) ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(Plan : หลักเหตุผล,พอประมาณ)   
1) ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ  
2) ส ารวจความต้องการวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อ การเรียนรู้  

 
พฤศจิกายน  

2563 

   
หัวหน้า 

กลุ่มสาระฯ 
วิธีด าเนินงาน (Do : ความรู้ , คุณธรรม) 
3) จัดท าปฏิทินการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนของ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
   - ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อออกแบบการเรียนการ
สอนได้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน(Car1) 
   - การท าโครงการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - การใช้กระบวนการสะเตมศึกษาเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
   - การจัดท าแผนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
ที่บูรณาการตะพานหินถิ่นน่าอยู่ ที่สอดแทรกพระบรมรา
โชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา (หรือ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) โดยใช้กระบวนการสะเต็ม
ศึกษา หรือรูปแบบกิจกรรม Active Learning 
   - การใช้กระบวการ PLC พัฒนาการเรียนการสอนและเยี่ยม
ชั้นเรียน  
  - การผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการวิจัยในชั้นเรียนผ่าน
กระบวนการ PLC 
   - การใช้สื่อ ICT และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
   - การจัดท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยก าหนด 
Test Blue Print 
   - การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคล 

4) การจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ 
   - สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - กระดาษ อุปกรณ์ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ธันวาคม 2563 

- สิงหาคม 
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 
2563 

 
หัวหน้ากลุ่มฯ  

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 



๓๐๓ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5) การพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ และซ่อมแซม ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา 

ธันวาคม 2563 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check : มีภูมิคุ้มกัน) 
1. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ครูจัดการเรียนรู้

แบบ 
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

2. ตรวจสอบ รายงานการนิเทศการเรียนการสอนของครู  
การบันทึกผลการสอนท้ายแผนการสอน 

3. การประเมินการด าเนินงาน PLC ของกลุ่มสาระฯ และ
จัดท าวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 

 
กันยายน 64 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

การประเมิน/รายงานผล(Act : หลักเหตุผล , พอประมาณ) 
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

 
กันยายน 64 

หัวหน้ากลุ่มฯ
วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี 
 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิตของกิจกรรม ผลลัพธ์ของกิจกรรม 
1) การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบเน้นนักเรียนเป็นส าคัญโดย
พิจารณาจาก  
  - โครงการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
  - แผนการสอนพร้อมบันทึกการใช้แผนการสอน 
(Car2) 
  - การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสะเตมศึกษา 
  - บันทึก สรุปการนิเทศการสอน (Car2) 
  - รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ศึกษานักเรียนเป็น
รายบุคคล (Car1) 
  - แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการตรวจ
ประเมินโดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯและสอดคล้องกับ Test 
blue print  
ที่ก าหนดไว้  
  - รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล(SAR) 
  - รายงานประจ าปี (SAR) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563 
 

1) ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัด
กระบวนการ 
เรียนการสอนทีเ่น้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
     2)  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดการเรียน 
การสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
พระบรมราโชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และ 
ศาสตร์พระราชา 
 

 

 
 



๓๐๔ 
 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

การจัดการเรียนการสอนที่ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
1) จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ร้อยละ 95 

2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ร้อยละ 93 

 3) จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ร้อยละ  

 4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 90 

 

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 355,600 บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจแนกตามรายการและกิจกรรม 

ประเภท
งบประมาณ 

หมายเหตุ ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ 

1 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี 
- สาระวิทยาศาสตร์ 

- - 46,008 57,000 
 

อุดหนุนฯ 
รวม 

103,008 

 
- สาระคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี 

  138,000 50,000 อุดหนุนฯ 
รวม 

188,000 
 - ปรับปรุงระบบไฟฟูา

อาคารคอมพิวเตอร์    
รอการ

ประเมิน
ราคา 

บริจาค (บกศ.) 

2 

การจัดท าแผนการสอน
และวิจัย 
ในชั้นเรียน (วัสดุ
ส านักงาน ซ่อมบ ารุงสื่อ 
อุปกรณ์) 

      

 
- สาระวิทยาศาสตร์ 

- - 35,000 
ซ่อมบ ารุง 
15,000 

อุดหนุนฯ 
รวม 

50,000 

 
- สาระคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี 

- - 14,592 - อุดหนุนฯ 14,592 

 รวม -  233,600 122,000 - - 

 รวมทั้งสิ้น   355,600 
รายละเอียดแยกสาระฯ 

ในเอกสารแนบท้าย 



๓๐๕ 
 

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม  

- นิเทศการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการ PLC 
 

- รายงานการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 

- รายงานการจัดท าวิจัยในชั้น
เรียน  
(การศึกษานักเรียนเป็น
รายบุคคล ฯ) 

2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

- ตรวจแผนการสอน - แบบนิเทศการสอน/รายการสื่อ
การสอน 

3) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยง
กับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

- ตรวจแผนการสอนและบันทึก
การใช้หลักสูตรบูรณาการ”
ตะพานหินถิ่นน่าอยู่” 

- แผนการสอน และบันทึกการสอน 
ในโครงการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรตะพานหินถิ่น
น่าอยู่ 
 

4) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ   

- บันทึกรายงานตรวจสมุด
วัดผล  
ปพ 5 และการจัดท ารายงาน
สรุป วช. รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
2  
ภาคเรียน 

- ร้อยละของนักเรียนที่มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี 
(เกรด 2 ขึ้นไป) 
- ร้อยละของนักเรียนที่ติด 0  ร  มส. 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           9.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  9.2  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับยุทธศาตร์
ชาติและ พระบรมราโชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   ศาสตร์พระราชาและนโยบายการจัดการศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๖ 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ 202,592 บาท 

โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  (สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
กิจกรรม พัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายสมัคร  พงษ์พุฒ นายกนกศักดิ์  เนียมสุ่ม และนายมาโนช วิริยะ 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี     
1) ชุดการเรียน KidBright  30 1,600 48,000 ครูสมัคร 
2) ชุดการเรียน micro:bit 30 2,000 60,000 ครูกนกศักดิ์ 

3) ชุดการเรียนรู้ทักษะหุ่นยนต์ 6 2,500 15,000 ครูกนกศักดิ์ 

4) ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์สื่อการสอน แบบ 2 

ชั้น 

2 
5,000 10,000 

ครูกนก 

5) โปรเจ็คเตอร์ epson พร้อมจอติดตั้ง 1 40,000 40,000 ครูสวีณา 

6) ระบบไฟฟูาส าหรับห้องคอม 3  15,000 15,000 ครูมาโนช 

   รวม 188,000  

2. การจัดท าแผนการสอนและวิจัยในชั้น

เรียน 

(วัสดุส านักงาน ซ่อมบ ารุงสื่อ อุปกรณ์)  

1) กระดาษ DoubleA ขนาด A4 80แก
รม 

 
560 1,680 

ครูกนกศักดิ์ 

2) เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท canon G3010  4,000 4,000 ครูกนกศักดิ์ 
3) หมึกเครื่องพิมพ์ Canon ชนิดเติม สี่สี 

(แดง น้ าเงิน เหลือง ด า) 
2 ชุด 189 1,512 ครูกนกศักดิ์ 

4) หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP รุ่น 
P1606dn (แท้) 

 
3,000 6,000 

ครูกนกศักดิ์ 

5) ปากกาเขียนไวท์บอร์ด สีน้ าเงิน   290 290 ครูกนกศักดิ์ 
6) ที่เย็บกระดาษเบอร์ 10  55 165 ครูกนกศักดิ์ 
7) ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10  145 145 ครูกนกศักดิ์ 
8) ลวดเสียบกระดาษเบอร์ 1 8 10 80 ครูกนกศักดิ์ 
9) แฟูมสอด 8 90 720 ครูกนกศักดิ์ 
   รวม 14,592  

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สองแสนสองพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาท) 202,592  



๓๐๗ 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ 153,016  บาท 

โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ (สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 
กิจกรรม พัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายอิศรา  อยู่หว่าง 

ที ่ รายการ รหัส จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 
หมาย
เหตุ 

1 วิทยาศาสตร์ ม.1   8 _ 3,000   
4 เคมี  ม.4 ครูอรณิชา   _ _ 

 
  

  ชุดสเปกตรัม   1 
   

16,000  
16,000 

  
5 เคมี  ม.5 ครูอิศรา     

 
  

  ดรอปเปอร์    200 10 2,000   

  หลอดรังสีแคโทด   1 
      

6,500  6,500   
  โลหะโซเดียม   1  300 300   

  

เกรตติ้ง   2 
        

250  500   
จานหลุมพลาสติก 24 หลุม  7 95 665  
ขวดรูปชมพู่  6 80 480  
ขวดใส่สารละลาย  36 10 360  

6 เคมี  ม.6   _  _  -    
7 ชีวะ ม.4 ครูศรัลยา 

ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ   
 

1 
 

9.500 
 

9,500   
กระจกปิดสไลด์ 18 x 18  4 36 144  
ใบมีดผ่าตัดเบอร์ 10  2 85 170  
ปากคีบสแตนเลส 13 ชม.  2 130 260  
หลอดฉีดยา 5 cc อย่างดี  3 60 180  
ตะแกรงลวด 10 อัน/ชุด  1 92 92  
ที่ก้ันลม ที่วางตะแกรงลวด  2 80 160  
ตะเกียงแอลกอฮอล์แก้ว  2 90 180  
ไฮโดรเจนเปร์ออกไซด์ 12 %  1 86 86  
แอลกอฮอล์จุดไฟ  2 270 540  
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 10 % 
Clorox  

2 70 140 
 

โปรแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต  2 70 140  
NAA   1 3,400 3,400  



๓๐๘ 
 

ที ่ รายการ รหัส จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 
หมาย
เหตุ 

8 ชีวะ ม.5 ครูบุบผา       

  
ถุงมือยางขาว size M (100อัน/
กล่อง) 3016057 1 

        
250  

250 
  

  
ใบมีดผ่าตัด เบอร์ 10 (10 อัน/
ชุด) 4016230 2 

          
85  

170 
  

  ใบมีดโกนหนวด (5ใบ/กล่อง) 4016265 4 
          

45  
180 

  

  ใบมีดโกนยิลเลต (6ใบ/กล่อง) 4016270 4 
          

50  
200 

  

  โคมไฟตั้งโต๊ะ พร้อมหลอดไป 7012265 2 
        

450  
900 

  
9 ชีวะ ม.6 ครูทัศนีย์   _ _     
  กลีเซอรอล 250 cc 3092145 1 105 105   
  ยีสผง  150 g 3099025 1 160 160   

10 ฟิสิกส์ ม.4 _ _ _ _ _ 
11 ฟิสิกส์ ม.5 ครูเบญจรี         

  
ปลั๊กสามทาง(มอก.)4 ช่องเสียบยาว 
5 ม.   5 700 

3,500 
  

  ปืนกาวสแตนเลย์   3 600 1,800   
  แท่งกาว   30 10 300   
  กล่องแสง   3 450 1,350   

12 ฟิสิกส์ ม.6 ครูสราวุฒิ      
 

  

  มัลลิมิเตอร์ แบบเข็ม Sanwa   6 
      

1,500  
9,000 

  
  เข็มทิศ ขนาด 20 มม. 2011157 6 290 1,740   

13 ดาราศาสตร์ 4,5,6 ครูวารินทร์   10 _ 5,000   

14 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมี
พ้ืนฐาน)    

 
 

  โปรเจคเตอร์ Acer ความเข้ม 
4000 ansi lumens เชื่อมต่อ 
HDMI/USB  

  
1 25,000 25,000 

พร้อม
ติดต้ัง 

  
15 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์)           
  เครื่องก าเนิดไฟฟูาอย่างง่าย 2E+07 6 390 2,340   

  
สายไฟพร้อมคลิปปากจระเข้ 2 
ข้าง 2019112 6 60 

360 
  



๓๐๙ 
 

ที ่ รายการ รหัส จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 
หมาย
เหตุ 

  สปริงสาธิตคลื่น 2019010 1 480 480   
  เข็มทิศ ขนาด 20 มม. 2011160 6 75 450   
  แม่เหล็กแบน(50*20*5 มม.) 2017405 12 30 360   
  แม่เหล็กทรงกระบอก 2017424 6 240 1,440   
  แม่เหล็กแท่งเหลี่ยมคู่ 2017396 6 130 780   

  ชุดสาธิตแรงแม่เหล็ก 2014505 1 
      

1,200  
1,200 

  

16 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.6 ครู
อริสรา       

  
  

  แปรงล้างหลอดทดลอง 3017055 1 110 110   
  กระบอกตวง 8.6E+10 5 140 700   
  กระจกปิดสไสด์ 4010051 1 40 40   
  สีผสมอาหารชนิดน้ า สีแดง 7019163 1 26 26   
  สารละลายไบยูเร็ต 3091045 2 65 130   
  เอทิลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ 3092056 2 70 140   

รวม (หนึ่งแสนสามร้อยแปดบาท) 103,008 
 2. การจัดท าแผนการสอนและวิจัยในชั้นเรียน (ครูวิทยาศาสตร์จ านวน 18 +1 

คน) 
 

 
 1) วัสดุส านักงาน 20   35,000   
2) ซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 5   15,000  

รวม(ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 50,000  
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   (หนึ่งแสนห้าหม่ืนสามพันแปดบาท) 153,008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๐ 
 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารวิชาการ/คณิตศาสตร์ 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอน (วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน  
               พัฒนาห้องแหล่งการ เรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองเป้าประสงค์ ข้อที่ 2 ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                     ที่ผู้เรียนได้ลงมือ ปฏิบัติ ผ่านกระบวนการคิด ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                                                      เป็นส าคัญ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้าง 
                                              สังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง  
                                                                                     มีคุณธรรม   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายชวฤทธิ์  นันทะสี , นางสาวภัสราภรณ์  บัวเขียว  
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
 
1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 

แหล่งการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความส าคัญในด้านการส่งเสริม สนับสนุนด้าน
การจดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงการให้บริการแก่นักเรียนให้เป็นสังคมและแหล่ง
เรียนรู้ที่ดี ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมี วัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความอยากเรียนรู้
ของผู้เรียนในโรงเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

2.1เพ่ือให้มีสื่อผสมและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างพอเพียงแก่การให้บริการ 
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนในโรงเรียนได้มีทัศนะคติที่ดีข้ึน และได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มที่ 
        ร้อยละ 100 
3.1.2 ครูสามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับ

ความรู้ อย่างเต็มที่ ร้อยละ 100 
3.2เชิงคุณภาพ 

3.2.1.นักเรียนในโรงเรียนได้มีทัศนะคติที่ดีข้ึน และได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
3.2.2 ครูสามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับ

ความรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
3.3 เชิงคุณธรรม 

3.1.1 ครูและนักเรียนเป็นผู้ใฝุเรียนรู้และมีความรับผิดชอบ 



๓๑๑ 
 

4. ขั้นตอก4ารด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
2) ส ารวจสื่อที่ต้องซ่อม และจัดซื้อ 

ตุลาคม 2563 
 
 

นายชวฤทธิ์  นันทะสี 
นางสาวภัสราภรณ์   
บัวเขียว  
 

2.การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ 
คุณธรรม) 
1) ซ่อมแซม ปรับปรุง วัสดุ อุปกรณ์ 
2) จัดซื้อ ปรับปรุง วัสดุ อุปกรณ์ 

ตุลาคม 2563 -กันยายน
2564 

 

นายชวฤทธิ์  นันทะสี 
นางสาวภัสราภรณ์   
บัวเขียว  
 

3.การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน) 
1) คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการสรุปผลการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2563 -กันยายน
2564 

นายชวฤทธิ์  นันทะสี 
นางสาวภัสราภรณ์   
บัวเขียว  

4.การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
พอประมาณ) 
1) ใช้แบบส ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการให้บริการของห้องแหล่งเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

ตุลาคม 2563 -กันยายน
2564 

นายชวฤทธิ์  นันทะสี 
นางสาวภัสราภรณ์   
บัวเขียว  

  
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1)ได้ห้องแหล่งเรียนรู้ที่มีเครื่องมือพร้อม
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

1)ห้องแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นห้องเรียนที่พร้อมใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้จริงและมีประสิทธิภาพ 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1)ห้องแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นห้องเรียนที่พร้อมใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้จริงและมีประสิทธิภาพ 

1)ครูและนักเรียนเป็นผู้ใฝุ
เรียนรู้และมีความรับผิดชอบ 

100% 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ 15,000 บาท( หมื่นหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 ซ่อมแซมบ ารุงอุปกรณ์การสอนและ
สื่อ 

 3,000   เงินอุดหนุน  

2 จัดซื้ออุปกรณ์การสอนและสื่อ    12,000  เงินอุดหนุน  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  3,000 12,000  15,000  



๓๑๒ 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1) การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
2) การสรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

1) การสังเกต 
2)  แบบสอบถาม 

1) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  มีสื่อทัศนูปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน   

9.2  นักเรียนมีทัศนะคติที่ดีข้ึน และได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มที่ 
 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ งบประมาณ 15,000 บาท 
โครงการ โครงการพัฒนาครใูห้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอน (วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 
พัฒนาห้องแหล่งการ เรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชวฤทธิ์  นันทะสี , นางสาวภัสราภรณ์  บัวเขียว 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การสอนและสื่อ 1 3,000 3,000  
2 จัดซื้ออุปกรณ์การสอนและสื่อ 1 12,000 12,000  

  รวมเป็นเงิน 15,000  

( หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  
 
 

 

 

 

 

 



๓๑๓ 
 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารวิชาการ/คณิตศาสตร์ 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 2 พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
สนองเป้าประสงค์ที่ 2 ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ 

ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ผ่านกระบวนการคิด ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มฐ.3 ด้านที่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 

ส าคัญ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
            แห่งการเรียนรู้ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง  

มีคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางม่ิงขวัญ   ศรีสนธิ์ และนางสาวเบญจรัตน์   ขวัญคง 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
 
1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
 แหล่งการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความส าคัญในด้านการส่งเสริม สนับสนุนด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงการให้บริการแก่นักเรียนให้เป็นสังคมและแหล่งเรียนรู้ที่
ดีดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมี วัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความอยากเรียนรู้ของผู้เรียนใน
โรงเรียน    
 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

2.1 เพ่ือให้มีสื่อผสมและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างพอเพียงแก่การให้บริการ 
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
 3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1  นักเรียนในโรงเรียนได้มีทัศนะคติท่ีดีขึ้น และได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่าง
เต็มที่คิดเป็นร้อยละ 95 
 3.1.2  ครูสามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ อย่างเต็มที่คิดเป็นร้อยละ 95 
3.2 เชิงคุณภาพ 

       3.2.1. นักเรียนในโรงเรียนได้มีทัศนะคติท่ีดีขึ้น และได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
   3.2.2. ครูสามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้รับ 

ความรู้ ได้ดียิ่งขึ้น 
3.3 เชิงคุณธรรม 
  3.3.1 ครูและนักเรียนเป็นผู้ฝุรู้และมีความรับผิดชอบ 
 



๓๑๔ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนนิงาน (PDCA) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
    1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
    2) ส ารวจสื่อที่ต้องซ่อม และจัดซื้อเพ่ิมเติม 

ตุลาคม 63 
 
 

นางมิ่งขวัญ  ศรีสนธิ์ 
นางสาวเบญจรัตน์  ขวัญคง 
 

 
2.การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ คุณธรรม) 
    1) จัดซื้อ ซ่อมแซม ปรับปรุง วัสดุ อุปกรณ์
ส านักงาน 
    2) ประเมินผลกิจกรรม 

 
ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

 

 
นางมิ่งขวัญ  ศรีสนธิ์ 
นางสาวเบญจรัตน์  ขวัญคง 
 

3.การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน) 
     คณะกรรมการสรุปผลการด าเนินงาน 
 

  
ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

 
นางมิ่งขวัญ  ศรีสนธิ์ 
นางสาวเบญจรัตน์  ขวัญคง 

 
4.การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
พอประมาณ) 
      ใช้แบบส ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การให้บริการของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 

ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

 
 
นางมิ่งขวัญ  ศรีสนธิ์ 
นางสาวเบญจรัตน์  ขวัญคง 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
ครูสามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ความรู้อย่างเต็มที่  

ครูสามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียน
เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ คิดเป็นร้อยละ 95 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ครู นักเรียน โรงเรียนตะพานหิน  ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 

โรงเรียนตะพานหิน ประเมิน
กิจกรรมเกิน ร้อยละ 80 

80% 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ  15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. สื่อ วัสดุ/อุปกรณ์ - - 12,000 - -  
2. วัสดุ/อุปกรณ์ - 3,000 - - -  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 3,000 12,000 - -  

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
โรงเรียนตะพานหิน ประเมิน
กิจกรรมเกิน ร้อยละ 80 

ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียน
ตะพานหินตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

 
  9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
9.2  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ใฝุรู้ใฝุเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
9.3  นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่หากหลาย 
9.4  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และผู้มี่ส่วนเกี่ยวข้อง  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ 
      กลุ่มสาระ 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  งบประมาณ  15,000 บาท 

โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางม่ิงขวัญ  ศรีสนธิ์  , นางสาวเบญจรัตน์  ขวัญคง 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. 
ค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 
ส านักงาน/สื่อการสอน 

- 3,000 3,000.-  

2. กระดาษ A4 80 แกรม 40 รีม 120 4,800.-  

3. 
กระดาษโฟโต้ปริ๊นรูป Water Proof 180 
GSM. 

3รีม 350 1,050.-  

4. 
ปากกา Pilot Color SDR 200 น้ าเงิน 5 ,             
แดง 5 , ด า5 

15 โหล 120 1,800.-  

5. คลิปด าหนีบกระดาษ #109 5 โหล 60 300.-  

6. คลิปด าหนีบกระดาษ #112 5 โหล 20 100.-  

7. หมึกเติม CANON G1 790  BK 3 ขวด 200 600.-  

8 
หมึกเติม CANON G1 790  M,C,Y อย่างละ 
2 ขวด 

6 ขวด 200 1,200.- 
 

9 เทปกาว 2 หน้า ชนิดบาง 1/2 นิ้ว 5 ม้วน 40 200.-  

10 เทปโฟม 2 หน้า 1 ม้วน 130.- 130.-  

11 MAX เครื่องยิงบอร์ด 1 เครื่อง 1,620.- 1,620.-  

12 คัตเตอร์แสตนเลสเล็ก 5 อัน 40.- 200.-  

รวม 15,000  15,000  
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กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารวิชาการ/คณิตศาสตร์ 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการปรับปรุงกั้นห้องแหล่งการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองเป้าประสงค์ ข้อที่ 2 ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้       
                     ที่ผู้เรียนได้ลงมือ ปฏิบัติ ผ่านกระบวนการคิด ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
                                                       ส าคัญ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้าง 
                                               สังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง  
                                                                      มีคุณธรรม   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายชวฤทธิ์  นันทะสี , นางสาวภัสราภรณ์  บัวเขียว  
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
แหล่งการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความส าคัญในด้านการส่งเสริม สนับสนุนด้าน

การจดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงการให้บริการแก่นักเรียนให้เป็นสังคมและแหล่ง
เรียนรู้ที่ดี ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมี วัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความอยากเรียนรู้
ของผู้เรียนในโรงเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

2.1เพ่ือปรับปรุงห้องแหล่งการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยการแบ่งก้ันห้อง 212 
โดยใช้กระจกอลูมิเนียมสีชา – กระจกชา ขนาดความหนากระจก 5 มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาดความสูง 277 
เซนติเมตร และความยาว 670 เซนติเมตร  

 
3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนในโรงเรียนได้มีทัศนะคติที่ดีข้ึน และได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มที่  

ร้อยละ 100 
3.1.2 ครูสามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้

อย่างเต็มที่ ร้อยละ 100 
3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1.นักเรียนในโรงเรียนได้มีทัศนะคติที่ดีข้ึน และได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
3.2.2 ครูสามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้     
ได้ดียิ่งขึ้น 
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3.3 เชิงคุณธรรม 
3.1.1 ครูและนักเรียนเป็นผู้ใฝุเรียนรู้และมีความรับผิดชอบ 
 

4. ขั้นตอการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
2) ส ารวจสื่อที่ต้องซ่อม และจัดซื้อ 
 

ตุลาคม 2563 
 
 

นายชวฤทธิ์  นันทะสี 
นางสาวภัสราภรณ์  บัว
เขียว  
 

2.การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ 
คุณธรรม) 
1) ซ่อมแซม ปรับปรุง วัสดุ อุปกรณ์ 
2) จัดซื้อ ปรับปรุง วัสดุ อุปกรณ์ 
 

ตุลาคม 2563 -กันยายน
2564 

 

นายชวฤทธิ์  นันทะสี 
นางสาวภัสราภรณ์  บัว
เขียว  
 

3.การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน) 
1) คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการสรุปผลการด าเนินงาน 
 

ตุลาคม 2563 -กันยายน
2564 

นายชวฤทธิ์  นันทะสี 
นางสาวภัสราภรณ์  บัว
เขียว  

4.การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
พอประมาณ) 
1) ใช้แบบส ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการให้บริการของห้องแหล่งเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

ตุลาคม 2563 -กันยายน
2564 

นายชวฤทธิ์  นันทะสี 
นางสาวภัสราภรณ์  บัว
เขียว  

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1)ได้ห้องแหล่งเรียนรู้ที่มีเครื่องมือพร้อม
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

1)ห้องแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นห้องเรียนที่พร้อมใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้จริงและมีประสิทธิภาพ 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1)ห้องแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นห้องเรียนที่พร้อมใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้จริงและมีประสิทธิภาพ 

1)ครูและนักเรียนเป็นผู้ใฝุ
เรียนรู้และมีความรับผิดชอบ 

100% 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ 35,000 บาท( สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปรับปรุงห้องแหล่งการเรียนรู้
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 35,000   เงินอุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  35,000     
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1) การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
2) การสรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

1) การสังเกต 
2)  แบบสอบถาม 

1) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  มีสื่อทัศนูปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการเรียนรู้ 
ของนักเรียน   

9.2  นักเรียนมีทัศนะคติที่ดีข้ึน และได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มที่ 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ งบประมาณ 35,000 บาท 

โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กิจกรรมการปรับปรุงกั้นห้องแหล่งการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชวฤทธิ์  นันทะสี , นางสาวภัสราภรณ์  บัวเขียว 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ปรับปรุงห้องแหล่งการเรียนรู้กลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ 

1 35,000 35,000  

  รวมเป็นเงิน 35,000     
( สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)   
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กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ :  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ชื่อกิจกรรม พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ท่ีส่งเสริม 
               การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองเป้าประสงค์ ข้อที่ 2 ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                     ที่ผู้เรียนได้ลงมือ ปฏิบัติ ผ่านกระบวนการคิด ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          ด้านที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 

          มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                                                  เป็นส าคัญ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้าง 
                                              สังคมแห่งการเรียนรู้ 
        เป้าหมายที่ 4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการ  
                                              เรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
                                              โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
สนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  :  ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง                   
                                                                                       มีคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  :  นายกัมปนาท  ค าอ่อน 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  :  1 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ  :    โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
 

1. หลักการเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยมุ่งเน้นผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ กล้าคิดกล้าแสดงออก 
มีทักษะการใช้ภาษาอีกทั้งจะต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุข การสร้างบรรยากาศนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็น
สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้อย่างอิสระ มีนิสัยรักการอ่าน ใฝุหาความรู้ตลอดเวลา อัน
น าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

 การสนองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 เทียบเคียงหลักสูตร
มาตรฐานสากลและ   มุ่งพัฒนาให้นักเรียน เป็นผู้น าที่ดีของสังคมโลกในอนาคต สนับสนุนให้ทีความคิด
สร้างสรรค์สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นของตนเองได้อย่างมีหลักเกณฑ์ แข่งขันทักษะภาษาไทยในด้านต่าง 
ๆ มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามความต้องการของหลักสูตรเพ่ือให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ 
รวมถึงผู้เรียนตระหนักเห็นความส าคัญของการอ่าน มีการส่งเสริมการบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือ
สนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาไทยให้แสดงออกอย่างมีศักยภาพ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเห็นความส าคัญของการมีพ้ืนที่ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ดี จึง
ด าเนินการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างมี
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คุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนานักเรียนในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

2.1 เพ่ือให้มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ 
2.2 เพ่ือให้กลุ่มสาระภาษาไทยเป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีคุณภาพ 

 
3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 

3.1 เชิงปริมาณ  :   
3.1.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงาน    จ านวน 1 ครั้ง 
3.1.2 มีเก้าอ้ีส านักงาน       จ านวน 2 ตัว 

3.2 เชิงคุณภาพ  :  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม            
                      
           
            ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.2563/2564 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1.  การเตรียม/วางแผน (P)    
    -  ประชุมวางแผน 

            

คณ
ะค

รูก
ลุ่ม

สา
ระ

กา
รเร

ียน
รู้ภ

าษ
าไ

ทย
 

2.  การด าเนินงานตามแผน (D) 
    -  เสนอและอนุมัติโครงการ 

            

3.  ด าเนินโครงการ (D) : 
     -  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ส านักงาน 

            

4.  การติดตามตรวจสอบ (C)  
    -  สรุปผลการด าเนินการ 

            

5.  การประเมิน/รายงานผล (A) 
    -  ประเมินโครงการ 

            

 
 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิตของโครงกิจกรรม (Output) ผลลัพธ์ของกิจกรรม (Outcome) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นพื้นที่ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีคุณภาพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลผลิตของกิจกรรม (Output) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ 

การประเมินการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและความพึง
พอใจต่อการเรียนรายวิชาภาษาไทย 

ระดับดีเลิศ 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 

เงินงบประมาณ 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าครุภัณฑ ์ ค่าวัสดุ 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ จ านวน 

ราคา 
(ต่อหน่วย) 

จ านวน 
ราคา 

(ต่อหน่วย) 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ

เครื่องใช้ส านักงาน 
- - - - - 30,000 เงินอุดหนุน 

2 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน - - - - - 6,000  
รวม 36,000  

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
การประเมินการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยและความพึงพอใจต่อการเรียน
รายวิชาภาษาไทย ระดับดีเยี่ยม 

-  ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย 
-  ประเมินความพึงพอใจ 

-  แบบประเมินการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 
-  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
เรียนรายวิชาภาษาไทย 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ 
9.2 กลุ่มสาระภาษาไทยเป็นพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีคุณภาพ 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) ประจ าปี 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ :  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

งบประมาณ   :  36,000 บาท 
โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นายกัมปนาท  ค าอ่อน 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 เก้าอ้ีส านักงาน 4 2,000 8,000   
2 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 80 แกรม ดับเบิ้ลเอ 50 120 6,000   
3 กระดาษการ์ดสี A4 180 แกรม สีขาว (แพ็ค250แผ่น) 3 225 675   

4 
กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม สีเขียว (แพ็ค250
แผ่น) 

3 175 525   

5 
กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม สีชมพู (แพ็ค250
แผ่น) 

3 175 525   

6 
กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม สีเหลือง (แพ็ค250
แผ่น) 

4 175 700   

7 กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม สีฟูา (แพ็ค250แผ่น) 4 175 700   

8 
กระดาษกลอสซี่อิงเจ็ทA4 180แกรม 100แผ่น HI-
JET NP184-100 

4 305 1,220   

9 เหล็กเสียบเอกสาร 6 17 102   
10 กระดาษแข็งเบอร์ 12 8 15 120   
11 ตะกร้าใส่เอกสาร 3 ชิ้น 2 160 320   

12 
กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า คละสี (แดง น้ าเงิน เขียว 
ฟูา ชมพู ด า ส้ม อย่างละ 8 แผ่น) 

56 5 280   

13 กรอบรูปเกียรติ เอ4 กรอบรูปใส 20 65 1,300   
15 ปูายชื่อตั้งโต๊ะสองหน้า ขนาด 3.5*12 นิว้ 5 90 450   
16 ไมโครโฟนไร้สายยี่ห้อ GMMZ STAR 2 1,290 2,580   
17 กล่องใส่ลวดเสียบชนิดแม่เหล็กเบนน่อน 5 45 225   
18 มีดคัตเตอร์โอฟุา AK-1 2 250 500   

19 
Tone - Re HP Q25-12 A HERO For HP Laser jet 
1020 

10 435 4,350   

20 ตลับหมึกอิงค์เจ็ท แดง Brother LC-3619 XL 2 630 1,260   
21 ตลับหมึกอิงค์เจ็ท ฟูา Brother LC-3619 XL 2 630 1,260   
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

22 ตลับหมึกอิงค์เจ็ท เหลือง Brother LC-3619 XL 2 630 1,260   
23 หมึกเติม สีด า Brother BT-6000 BK  4 280 1,120   
24 หมึกเติม สีเหลือง Brother BT- 5000 Y 4 230 920   
25 หมึกเติม สีแดงอมม่วง Brother BT- 5000 M 4 230 920   
26 หมึกเติม สีฟูา Brother BT- 5000 C 3 230 690   

รวมเป็นเงิน 36,002  
( สามหม่ืนหกพันสองบาทถ้วน )  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ  พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ชื่อกิจกรรม   สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองเป้าประสงค์  ข้อที่  2  ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่  
                       ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ผ่านกระบวนการคิด ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ตัวบ่งชี้ท่ี 2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
       ทางการศึกษา 

สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
 ด้านที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 ด้านที่ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม   
 ด้านที่ 3. มีงานท า มีอาชีพ 
 ด้านที่ 4. เป็นพลเมืองดี 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวมนัญชยา  ปานฤทธิ์ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง      ใหม่ 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ที่จะต้องสอดคล้องตามยุคสมัย ครู
อาจารย์จ าเป็นจะต้องสร้างสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้ครบวงจร ซึ่งจะสอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานที่  3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น   ส าคัญ  มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

2.1 เพ่ือให้ครูมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและจ านวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
2.2 เพ่ือให้ครูได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีสื่อและอุปกรณ์การสอนที่ครูจัดท าอย่างเพียงพอ 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
    3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนและครูได้ใช้วัสดุครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนร้อยละ 93 
3.1.2 นักเรียนและครูได้ใช้สื่อเพ่ือการเรียนการสอนร้อยละ 93 

    3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วัสดุครุภัณฑ์เทคโนโลยีต่างๆ แก่นักเรียน(K) 

3.2.2 นักเรียนใช้วัสดุครุภัณฑ์และเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลได้(P) 
3.2.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน(A) 
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    3.3 เปูาหมายเชิงคุณธรรม 
  นักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบในการใช้วัสดุครุภัณฑ์เทคโนโลยี 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน(PDCA) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.การเตรียม/วางแผน (P:เหตุผล พอประมาณ)   
ประชุมส ารวจวัสดุ  เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2563 คณะครูกลุ่มสาระฯสังคมฯ 
2.การด าเนินงานตามแผน (D:ความรู้ คุณธรรม)   
1.กิจกรรมจัดหาและจัดท าสื่อเพ่ือการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการอ่านของกลุ่มสาระฯ 

ตุลาคม  2563-  
สิงหาคม 2564 

 

2.จัดด าเนินโครงการ/กิจกรรม   
3.การติดตาม/ตรวจสอบ (C:ภูมิคุ้มกัน) กันยายน  2564  
สอบถามการใช้วัสดุอุปกรณ์   
4.การประเมิน/รายงานผล (A: (เหตุผล พอประมาณ) กันยายน  2564  
แบบสอบถามการใช้วัสดุอุปกรณ์   
 
5.ผลผลิต และผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต(Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์(Outcome)ของกิจกรรม 
1)นักเรียนและครูได้ใช้วัสดุครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอน 
ร้อยละ 93 
2)นักเรียนและครูได้ใช้สื่อเพ่ือการเรียนการสอนร้อยละ 93 
 
 

1.ครูให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้วัสดุครุภัณฑ์
เทคโนโลยีต่างๆ แก่นักเรียน 
2 นักเรียนใช้วัสดุครุภัณฑ์และเทคโนโลยีใน
การสืบค้นข้อมูลได้ 
3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 

 
6.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลผลิต(Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1)นักเรียนและครูได้ใช้วัสดุครุภัณฑ์เพ่ือการ
เรียนการสอนร้อยละ 93 
2)นักเรียนและครูได้ใช้สื่อเพ่ือการเรียนการ
สอนร้อยละ 93 
 

1 นักเรียนและครูได้ใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอน 

ร้อยละ 93 

นักเรียนและครูได้ใช้สื่อเพ่ือการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 93 

นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ร้อยละ 93 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
         กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ  36,000บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน )จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท
งบประมาณ 

หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร  AA   3,600  อุดหนุน  
2 หมึกปริ้น HP 46 สี  ตลับ   860    
3 หมึกปริ้น HP 46  ด า  ตลับ   860    
4 หมึกLaser Jet Pro HP 

(MEP M125a) 
  1,900    

5 กระดาษการ์ดขาว ปก 180แก
รม 

  195    

6 กระดาษการ์ดปกสี  4สี   195    
7 ลวดเย็บเบอร์10   320    
8 ซ่อมคอมพิวเตอร์/เครื่องปริ๊น   1000    
9 กระดาษโฟโต   500    

10 เครื่องปริ้น อิงค์เจ็ท  
HP DeskJetInk 
AdvantageUltra4729 

   3,990   

11 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะHP590-
p0105DMT intel corei5-
9400  Ram8GB  
ssd256GB   
Windows10home 
Keyboar+Mouse USB 
พร้อมจอคอมพิวเตอร์HP22YH 
21.5นิ้ว 

   21,990   

12 เหล็กหนีบโลหะสีด า1นิ้ว   500    
13 กาวชนิดแท่งตรายูฮู 

40 กรัมใหญ่ 
  90    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,020  25,980   
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนและครูได้ใช้วัสดุครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการ
สอน 

 แบบส ารวจ 

2.นักเรียนและครูได้ใช้สื่อเพ่ือการเรียนการสอน  แบบสังเกต 
3.นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน  แบบสอบถาม 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครูมีวัสดุครุภัณฑ์ใช้งานในกลุ่มสาระ 
       9.2 ครูมีสื่อการสอนใช้พัฒนาการสอนได้ดีและนักเรียนได้อ่านเพิ่มข้ึน 
     9.3 นักเรียนละครูมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือใช้ท างานและเตรียมการสอน 
 

แบบประมาณค่าใช้จ่าย ( ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ ) 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  งบประมาณ...... 36,000........บาท 

โครงการ   พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กิจกรรม   พัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคญั : กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวมนัญชยา  ปานฤทธิ์ 

 
ล าดับที่ 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร  AA 30 120 3,600  
2 หมึกปริ้น HP 46 สี  ตลับ 2 430 860  
3 หมึกปริ้น HP 46  ด า  ตลับ 2 430 860  
4 หมึกLaser Jet Pro HP 

(MEP M125a) 
2 950 1,900  

5 กระดาษการ์ดขาว ปก 180แกรม 3 65 195  
6 กระดาษการ์ดปกสี  4สี 3 65 195  
7 ลวดเย็บเบอร์10 2 160 320  
8 ซ่อมคอมพิวเตอร์/เครื่องปริ๊น 1 1000 1000  
9 กระดาษโฟโต 2 250 500  

10 เครื่องปริ้น อิงค์เจ็ท  
HP Tank 415 wifi   

1 3,990 3,990  

11 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะHP590-
p0105DMT intel corei5-9400  
Ram8GB  ssd256GB   
Windows10home 
Keyboar+Mouse USB 
พร้อมจอคอมพิวเตอร์HP22YH 
21.5นิ้ว 

1 21,990 21,990  

12 เหล็กหนีบโลหะสีด า1นิ้ว 1 500 500  
13 กาวชนิดแท่งตรายูฮู40 กรัมใหญ่ 1 90 90  

รวมทั้งสิ้น   36,000  
(......สามหม่ืนหกพันบาทถ้วน.......)   
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ชื่อโครงการ  พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ชื่อกิจกรรม   ปรับปรุงห้องแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองเป้าประสงค์     ข้อที่  2  ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้   
                          ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ผ่านกระบวนการคิด ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 
                          ข้อที่ 3  มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  สู่การเป็นโรงเรียน  
                      มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี  
                คุณภาพ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้      

สนองกลยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10  
 ด้านที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 ด้านที่ 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม   
 ด้านที่ 3. มีงานท า มีอาชีพ 
 ด้านที่ 4. เป็นพลเมืองดี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสายลม  พุดทรัพย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก โดยจะต้องสอดคล้องตามยุคสมัย ครู
จ าเป็นจะต้องสร้างสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ และเหมาะสมกับการจัดการศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาจึงต้องการปรับปรุงห้องแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ศูนย์อาเซียนศึกษา อาคาร 2 และห้องแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  อาคาร  5  ให้
มีความพร้อมที่จะใช้จัดการเรียนการสอน ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลท าให้นักเรียนมี
ผลการเรียนดีขึ้นตามไปด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
 2.1 เพ่ือให้มีห้องแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
 2.2 เพ่ือให้ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ในห้องแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนการสอน 
 2.3 เพ่ือให้ได้มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในห้องแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา 
 2.4 เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 



๓๓๐ 
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
 3.1 เชิงปริมาณ 
          3.1.1 มีห้องแหล่งเรียนรู้  ศูนย์อาเซียนศึกษา  ส าหรับให้บริการนักเรียนคิดเป็นร้อยละ100 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูและนักเรียนได้เรียนรู้การใช้ห้องแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และศูนย์อาเซียนศึกษา K 

3.2.2 กลุ่มสาระสังคมศึกษามีห้องแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนทั้ง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย P 
3.2.3 กลุ่มสาระสังคมศึกษามีศูนย์อาเซียนศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
อาเซียน P 
3.2.4 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ A 

   3.3 เชิงคุณธรรม 
  3.3.1 นักเรียนมีความใฝุรู้ใฝุเรียน  มีระเบียบวินัยต่อตนเอง และต่อส่วนรวม 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.การเตรียม/วางแผน (P:เหตุผล  พอประมาณ)   
ประชุมวางแผนเสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2563 นางสายลม  พุดทรัพย์ 
2.การด าเนินงานตามแผน (D:ความรู้  คุณธรรม)   
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับห้องแหล่งเรียนรู้ ตุลาคม  2563 - นางสายลม  พุดทรัพย์ 
และศูนย์อาเซียนศึกษา มกราคม  2564  
3.การติดตามตรวจสอบ (C:ภูมิคุ้มกัน)   
1.มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในห้องแหล่งเรียนรู้และศูนย์
อาเซียน 

กุมภาพันธ์ 2564 นางสายลม  พุดทรัพย์ 
 

2.มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากข้ึน   
4.การประเมิน/รายงานผล (A:หลักเหตุผล  
พอประมาณ) 

  

มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในห้องแหล่งเรียนรู้และศูนย์
อาเซียน 

กันยายน 2564 นางสายลม  พุดทรัพย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๑ 
 

5.ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต Output ของกิจกรรม ผลลัพธ์ Outcome ของกิจกรรม 

1. นักเรียนมีห้องแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน  ร้อยละ 93 

1. ครูและนักเรียนได้เรียนรู้การใช้ห้องแหล่งเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ และศูนย์อาเซียนศึกษา  
2. กลุ่มสาระสังคมศึกษามีห้องแหล่งเรียนรู้ที่มีความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนทั้งระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
3. กลุ่มสาระสังคมศึกษามีศูนย์อาเซียนศึกษาที่มีความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนเรื่องอาเซียน 
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลผลิต Outcome ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนมีห้องแหล่งเรียนรู้ที่มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอน  ร้อยละ 93 

1. ครูและนักเรียนได้เรียนรู้การใช้
ห้องแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
และศูนย์อาเซียนศึกษา  

ร้อยละ 93 

2. กลุ่มสาระสังคมศึกษามีห้อง
แหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนนักเรียนทั้ง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย 

ร้อยละ 93 

3. กลุ่มสาระสังคมศึกษามีศูนย์
อาเซียนศึกษาที่มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนเรื่อง
อาเซียน 

ร้อยละ 93 

4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 93 

 
7.   รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
         กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ...12,000...บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 ล าโพง1 ชุด    5,000   
2 ไมค์ลอย 2 ชุด    4,000   
3 ซ่อมแอร์    3,000   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    12,000   
 
 



๓๓๒ 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในห้องแหล่งเรียนรู้และศูนย์
อาเซียน 

 1. แบบสอบถาม 

  2. แบบสัมภาษณ์ 
  3. แบบสรุป 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 เพ่ือให้มีห้องแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
 9.2 เพ่ือให้ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ในห้องแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนการสอน 
 9.3 เพ่ือให้ได้มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในห้องแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา 
 9.4 เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  งบประมาณ  12,000  บาท   
โครงการ  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็ม 
 ศักยภาพ 
กิจกรรม : ปรับปรุงห้องแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาฯและพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา     
ผู้รับผิดชอบ :  นางสายลม  พุดทรัพย์ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย
(บาท) 

รวมเงิน หมายเหตุ 

1 ล าโพง 1 5,000 5,000  
2 ไมค์ลอย  2 2,000 4,000  
3 ซ่อมแอร์  3,000 3,000  

รวมทั้งสิ้น 12,000  
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

 
 
 

 

 

 

 



๓๓๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  2. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองเป้าประสงค์ ข้อที่  2. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ผ่านกระบวนการคิด ได้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 3 มฐ.)   
   มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริการและการจัดการ 
   มาตรฐานที่ 3 .กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3/4/6 
สนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
   ข้อที่ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 
 
1. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 
     การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ้งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ การปฏิบัติ และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน กล่าวคือ จะไม่เป็นเพียงผู้รับ(passive 
Learning) อีกต่อไป แต่ผู้เรียนต้องฝึกการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
(Active Learning) โดยมีครูเป็น”โค้ช”ที่คอยออกแบบการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลได้ ประการส าคัญ คือ 
ครู ในศตวรรษท่ี 21 จะต้องไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้”แต่ต้องแสวงหาความรู้ไปพร้อมๆ กันกับผู้เรียนใน
ขณะเดียวกัน กล่าวคือช่วยเตรียมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการปรับตัวเพ่ือด ารงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะที่เป็นไปของสังคม ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้สูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ หรือกล่าว
อีกอย่างว่าต้องช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพของเขา  
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้มีหนังสืออธิบายแนวทางการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก าหนดให้
สถานศึกษาปฏิบัติงานใน 8 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 2) วิเคราะห์ภาระงานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 3) ครู
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 4) จัด
กิจกรรมการประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน 5) จัดสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
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6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 7) 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  และสรุปรายงาน 
 ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 2 ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและความสามารถในการแข่งขัน โดยการ
ยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และด้านภาษา ด้วยการยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 
4.0  จัดท า Echo English Vocational เป็น  Application ภาษาอังกฤษพัฒนาวิชาภาษจีนใช้หลักเดียวกับ
ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education ) พัฒนาห้องเรียน
หลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลด้วยการส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท าให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในกระบวนการลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิธีพุทธ และโรงเรียน
สุจริต การรณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง” เป็นต้น อีกวิธการหนึ่งคือ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การเรียน
การสอน ท าให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ ปรับปรุงหลักสูตร โดย
เพ่ิม 3 วิชา ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology   การแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
เน้นกิจกรรมการอ่านและการปรับปรุงการให้บริการห้องสมุด  เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์
ตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เป็น
กิจกรรม/วิธีการย่อย รวมทั้งรองรับผลการทดสอบ PSA และ STEM Education ด้านการวัดและประเมินผล
โดยยกระดับผลการทดสอบ PISA และการทดสอบ O-net  
 ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 5 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้
แนวทางพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน โดยโครงการธนาคารขยะ โรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยก
ขยะ และน ากลับมาใช้ใหม่ การสร้างจิตส านึกการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการจัดการศึกษา 
พระราชด าริของรัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชาโดยการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุข
ศึกษาและพลศึกษา ที่มีประสิทธิผลต้องอาศัยวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสื่อการเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่ทันสมัยจึงจะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามเปูาหมายได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2. เพ่ือให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
3. เพ่ือให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. เพื่อให้ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 
5. เพื่อให้ครูตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
6. เพื่อให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลปูอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทุกคน 

1)  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2)  จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3)  ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธภิาพ 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1)  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับการพัฒนาใน
ศตวรรษท่ี 21 
2)  จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการศึกษาชาติ พระบรมรา
โชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา 
 3) ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 

4.วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน(Plan : หลักเหตุผล,พอประมาณ) 
1) ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ  
2) ส ารวจความต้องการวัสดุ  อุปกรณ์ สื่อ การเรียนรู้ 

 
ตุลาคม  2563 

 

 
หัวหน้า 

กลุ่มสาระฯ 
วิธีด าเนินงาน (Do: ความรู้ , คุณธรรม) 
3) จัดท าปฏิทินการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาดังนี้ 
   - การท าโครงการสอนรายวิชาสุขศึกษา  และพลศึกษา 
   - การจัดท าแผนการสอนรายวิชาสุขศึกษา  และพลศึกษา  ที่
บูรณาการพระบรมราโชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และ
ศาสตร์พระราชา (หรือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
   - การจัดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการคิดสร้างสรรค์ตามแนว 
PISA 
โดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา หรือรูปแบบกิจกรรม Active 
Learning  
   - การใช้กระบวการ PLC พัฒนาการเรียนการสอน และ
เยี่ยมชั้นเรียน 
   - การผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการวิจัยในชั้นเรียนผ่าน

 
พฤศจิกายน 2563 
- กันยายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
และ 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สุขศึกษา
และพลศึกษา 



๓๓๖ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กระบวนการPLC 
   - การผลิตสื่อ ICT เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   - การจัดท าข้อสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค โดยก าหนด
Test Blue Print 
   - การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)รายบุคคล 
 4) การจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ 
   - สื่อ การสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
   - กระดาษ อุปกรณ์ส านักงาน  
5) การพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ และซ่อมแซม ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา 

พ.ย. 63 - ก.ย.64 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check : มีภูมิคุ้มกัน) 
4. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ครูจัดการเรียนรู้

แบบ 
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

5. ตรวจสอบ รายงานการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
การบันทึกผลการสอนท้ายแผนการสอน 

6. การประเมินการด าเนินงาน PLC ของกลุ่มสาระฯ และ
จัดท าวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 

 
กันยายน 2564 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สุข
ศึกษาและพล

ศึกษา 

การประเมิน/รายงานผล(Act : หลักเหตุผล , พอประมาณ) 
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

 
กันยายน 2564 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สุข
ศึกษาและพล

ศึกษา 
 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิตของกิจกรรม ผลลัพธ์ของกิจกรรม 
1) การจัดการเรียนการสอนที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
โดยพิจารณาจาก  
  - โครงการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
  - แผนการสอนพร้อมบันทึกการใช้แผนการสอน 
  - บันทึก สรุปการนิเทศการสอน 

1)  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ 
     2)  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พระบรมราโชบายพระ



๓๓๗ 
 

ผลผลิตของกิจกรรม ผลลัพธ์ของกิจกรรม 
  - รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
  - แบบทดสอบรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่ผ่าน
การตรวจประเมินโดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯและ
สอดคล้องกับ 
Test blue print ที่ก าหนดไว้ 
  - รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา 
 

 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลผลิตของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเปูาหมาย 
การจัดการเรียนการสอนที่ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา
และพลศึกษาเป็นกระบวนการ
เรียนรู้แบบเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ 

5) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 95 

6) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาจัดการ
เรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

ร้อยละ 95 

 7) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 95 

 
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ รายการ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและ
กิจกรรม ประเภท

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี  3,700 26,300    
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
5) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาจัด

กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม 

- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู 
- แบบประเมินแผนการสอนของครู 

6) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น 

7) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

 9.2  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
พระบรมราโชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ศาสตร์พระราชา  และนโยบายการจัดการศึกษา 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
งานบริหารวิชาการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  งบประมาณ.....30,000......บาท 

โครงการ  พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

(สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์และเทคโนโลยี) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

จ านวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ลูกฟุตบอล  มิกาเซ SWA  50  หนังเย็บ 10 ลูก 650 6,500  
2 ลูกวอลเลย์บอล  MVA  300 3 ลูก 1,400 4,200  
3 บาสเกตบอล molten BGN7X#7   10 ลูก 800 8,000  
4 ตะกร้อพลาสติก Marathon รุ่น 201 10 ลูก 350 3,500  
6 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 กล่อง*5 รีม 2  กล่อง 550 1,100  
7 อุปกรณ์ส านักงาน   3,000  
8 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์   3,700  

รวมเป็นเงิน 30,000  
( สามหม่ืนบาทถ้วน )  

 



๓๓๙ 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  
สอดคล้องกับมาตรฐานของสพฐ.  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองเป้าประสงค์  ข้อที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ สู่ความเป็นมืออาชีพ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาการศึกษา  
  นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
  ข้อที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม : 
   ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564  
 
1. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 
      การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ้งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ การปฏิบัติ และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน กล่าวคือ จะไม่เป็นเพียงผู้รับ (passive 
Learning) อีกต่อไป  
แต่ผู้เรียนต้องฝึกการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) โดยมี
ครูเป็น”โค้ช” ที่คอยออกแบบการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลได้ ประการส าคัญ คือ ครูในศตวรรษที่ 21 
จะต้องไมต่ั้งตนเป็น “ผู้รู้”แต่ต้องแสวงหาความรู้ไปพร้อมๆ กันกับผู้เรียนในขณะเดียวกัน  กล่าวคือช่วยเตรียม
ให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการปรับตัวเพ่ือด ารงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะที่เป็นไปของสังคม 
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้สูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ หรือกล่าวอีกอย่างว่าต้องช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพของเขา  
   ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ได้มีหนังสืออธิบายแนวทางการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก าหนดให้
สถานศึกษาปฏิบัติงานใน 8 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 2) วิเคราะห์ภาระงานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 3) ครู
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 4) จัด
กิจกรรมการประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน 5) จัดสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 7) 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  และสรุปรายงาน 
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 ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 2 ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและความสามารถในการแข่งขัน โดยการ
ยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และด้านภาษา ด้วยการยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 
4.0  จัดท า Echo English Vocational เป็น  Application ภาษาอังกฤษ พัฒนาวิชาภาษจีนใช้หลักเดียวกับ
ภาษาอังฤษ ห้องเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education )   พัฒนาห้องเรียน
หลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์ เพพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลด้วยการส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท าให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในกระบวนการลูกเสือ - เนตรนารี โรงรียนคุณธรรม โรงเรียนวิธีพุทธ และโรงเรียน
สุจริต การรณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง” เป็นต้น อีกวิธการหนึ่งคือ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การเรียน
การสอน ท าให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ ปรับปรุงหลักสูตร โดย
เพ่ิม 3 วิชา ได้แก่ ภูมิศาสตร์  ICT  และ Design and Technology   การแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
เน้นกิจกรรมการอ่านและการปรับปรุงการให้บริการห้องสมุด  เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์
ตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลสารู้ เป็น
กิจกรรม/วิธีการย่อย รวมทั้งรองรับผลการทดสอบ PSA และ STEM Education ด้านการวัดและประเมินผล
โดยยกระดับผลการทดสอบ PISA และการทดสอบ O-net  
  ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 5 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้
แนวทางพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน โดยโครงการธนาคารขยะ โรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยก
ขยะ และน ากลับมาใช้ใหม่ การสร้างจิตส านึกการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงด าเนินงานจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการจัดการศึกษา 
พระราชด าริของรัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา โดยการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ที่มีประสิทธิผลต้องอาศัยวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสื่อการเรียนรู้อ่ืนๆ  
ที่ทันสมัยจึงจะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามเปูาหมายได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
    1)  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
    2)  เพ่ือให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการเรียนรู้ได้ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ  
พระบรมราโชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา 
  3) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยกระบวนการ PLC 
 
3. เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     1)  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
     2)  จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
   3)  ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธภิาพ   
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  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
     2) จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการศึกษาชาติ พระบรมราโชบายพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา 
   3) ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(Plan : หลักเหตุผล,พอประมาณ)   
1) ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ  
2) ส ารวจความต้องการวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อ การเรียนรู้  

 
พฤศจิกายน  2563 

 

   
หัวหน้า 

กลุ่มสาระฯ 
วิธีด าเนินงาน (Do : ความรู้ , คุณธรรม) 
 3) จัดท าปฏิทินการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดังนี้ 
   - การท าโครงการสอนรายวิชาศิลปะ 
   - การจัดท าแผนการสอนรายวิชาศิลปะ บูรณาการพระบรม 
ราโชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา (หรือ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
   - การจัดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการคิดสร้างสรรค์ตามแนว 
PISA 
โดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา หรือรูปแบบกิจกรรม Active 
Learning  
   - การใช้กระบวการ PLC พัฒนาการเรียนการสอน และเยี่ยม
ชั้นเรียน  
   - การผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการวิจัยในชั้นเรียนผ่าน
กระบวนการPLC 
   - การผลิตสื่อ ICT เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   - การจัดท าข้อสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค โดยก าหนดTest 
Blue Print  
   - การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคล 
 4) การจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ 
   - สื่อ ปูายนิทรรศการ ไวนิล 
   - กระดาษ อุปกรณ์ส านักงาน  

 
ธันวาคม 2563 

- สิงหาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 2563 
 

 
หัวหน้ากลุ่มฯ  
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะและ 
ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ 

5) การพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ และซ่อมแซม ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา 
 

ธันวาคม 2563 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม/ตรวจสอบ (Check : มีภูมิคุ้มกัน) 

7. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ครูจัดการเรียนรู้แบบ 
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

8. ตรวจสอบ รายงานการนิเทศการเรียนการสอนของครู การ
บันทึกผลการสอนท้ายแผนการสอน 

9. การประเมินการด าเนินงาน PLC ของกลุ่มสาระฯ และ
จัดท าวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 

 
กันยายน 64 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ  

การประเมิน/รายงานผล(Act : หลักเหตุผล , พอประมาณ) 
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

 
กันยายน 64 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิตของกิจกรรม ผลลัพธ์ของกิจกรรม 
1) การจัดการเรียนการสอนที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
โดยพิจารณาจาก  
  - โครงการสอนรายวิชาศิลปะ 
  - แผนการสอนพร้อมบันทึกการใช้แผนการสอน 
  - บันทึก สรุปการนิเทศการสอน 
  - รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
  - แบบทดสอบรายวิชาศิลปะ ที่ผ่านการตรวจประเมิน
โดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯและสอดคล้องกับ 
Test blue print ที่ก าหนดไว้ 
  - รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล(SAR) 

1) ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกระบวนการ
เรียนการสอนทีเ่น้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
     2)  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พระ
บรมราโชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และ
ศาสตร์พระราชา 
 

 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลผลิตของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเปูาหมาย 
การจัดการเรียนการสอนที่ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

8) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกระบวนการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ร้อยละ 95 

9) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการเรียนการสอนที่
ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ 95 

 10) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ มี
ประสิทธภิาพ   

ร้อยละ 95 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ รายการ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและ
กิจกรรม ประเภท

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี   7,000  7,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น     7,000  

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
8) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกระบวนการเรียน

การสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู 
- แบบประเมินแผนการสอนของครู 

9) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการเรียนการสอน
ที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

10) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และ มีประสิทธภิาพ   

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           9.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับ
การพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 

  9.2  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พระบรมรา
โชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   ศาสตร์พระราชา  และนโยบายการจัดการศึกษา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ      งบประมาณ 7,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกรรณิการ์ สุขสวัสดิ์ 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 คัตเตอร์ ขนาด18 มม. 

( ตราช้าง รุ่นR-1802 ) 

1โหล 380 380  

2 ไส้แฟูม A4 0.05 มม. (แพ็คละ/20ซอง) 
(ตราช้าง) 

20 แพ็ค 30 600  

3 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80G  
Double A (5รีม/กล่อง) 

3 กล่อง 550 1650  

4 เลื่อยฉลุพร้อมใบเลื่อย 6 อัน 195 1170  
5 กรรไกร ตราช้าง OFE 0380 8" 6 อัน 45 270  

6 แผ่นไม้อัด 4 แผ่น 260 1040  
7 กาวลาเท็กซ์ 16oz 6 45 270  
8 ปืนยิงกาวร้อนSOLO NO.400-40w 6 250 1500  
9 แท่งกาวร้อน 6 แพ็ค 20 120  

รวมเป็นเงิน 7,000  
(เจ็ดพันบาทถ้วน )  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  
สอดคล้องกับมาตรฐานของสพฐ.  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองเป้าประสงค์  ข้อที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ สู่ความเป็นมืออาชีพ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาการศึกษา  
    นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
    ข้อที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม : 
     ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจิรวรรณ  อิศราภรณ์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564  
 
1. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 
      การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ้งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ การปฏิบัติ และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน กล่าวคือ จะไม่เป็นเพียงผู้รับ (passive 
Learning) อีกต่อไป  
แต่ผู้เรียนต้องฝึกการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) โดยมี
ครูเป็น”โค้ช” ที่คอยออกแบบการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลได้ ประการส าคัญ คือ ครูในศตวรรษที่ 21 
จะต้องไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้”แต่ต้องแสวงหาความรู้ไปพร้อมๆ กันกับผู้เรียนในขณะเดียวกัน  กล่าวคือช่วยเตรียม
ให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการปรับตัวเพ่ือด ารงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะที่เป็นไปของสังคม 
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้สูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ หรือกล่าวอีกอย่างว่าต้องช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพของเขา  
   ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ได้มีหนังสืออธิบายแนวทางการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก าหนดให้
สถานศึกษาปฏิบัติงานใน 8 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 2) วิเคราะห์ภาระงานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 3) ครู
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 4) จัด
กิจกรรมการประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน 5) จัดสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นท้ังภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 7) 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  และสรุปรายงาน 

 ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 2 ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและความสามารถในการแข่งขัน โดยการ
ยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และด้านภาษา ด้วยการยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 
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4.0  จัดท า Echo English Vocational เป็น  Application ภาษาอังกฤษ พัฒนาวิชาภาษจีนใช้หลักเดียวกับ
ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education )   พัฒนาห้องเรียน
หลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลด้วยการส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท าให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในกระบวนการลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิธีพุทธ และโรงเรียน
สุจริต การรณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง” เป็นต้น อีกวิธการหนึ่งคือ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การเรียน
การสอน ท าให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ ปรับปรุงหลักสูตร โดย
เพ่ิม 3 วิชา ได้แก่ ภูมิศาสตร์  ICT  และ Design and Technology   การแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
เน้นกิจกรรมการอ่านและการปรับปรุงการให้บริการห้องสมุด  เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์
ตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เป็น
กิจกรรม/วิธีการย่อย รวมทั้งรองรับผลการทดสอบ PSA และ STEM Education ด้านการวัดและประเมินผล
โดยยกระดับผลการทดสอบ PISA และการทดสอบ O-net  
  ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 5 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้
แนวทางพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน โดยโครงการธนาคารขยะ โรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยก
ขยะ และน ากลับมาใช้ใหม่ การสร้างจิตส านึกการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จึงด าเนินงานจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายการจัดการศึกษา พระราชด าริของรัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา โดยการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ที่มีประสิทธิผลต้องอาศัยวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนสื่อการเรียนรู้อื่นๆ ที่ทันสมัยจึงจะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามเปูาหมายได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
    1)  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
    2)  เพ่ือให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดการเรียนรู้ได้ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ  

พระบรมราโชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา 
    3) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยกระบวนการ PLC 

 
3. เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพทุกคน 
     1)  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
     2)  จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
   3)  ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธภิาพ   
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 



๓๔๗ 
 

     2) จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการศึกษาชาติ พระบรมราโชบายพระ 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา 
   3) ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(Plan : หลักเหตุผล,พอประมาณ)   
1) ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ  
2) ส ารวจความต้องการวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อ การเรียนรู้  

 
ตุลาคม  2563 

 

   
หัวหน้า 

กลุ่มสาระฯ 
วิธีด าเนินงาน (Do : ความรู้ , คุณธรรม) 
 3) จัดท าปฏิทินการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดังนี้ 
   - การท าโครงการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
   - การจัดท าแผนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ที่บูรณาการพระบรมราโชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และ
ศาสตร์พระราชา (หรือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
   - การจัดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการคิดสร้างสรรค์ตามแนว 
PISA 
โดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา หรือรูปแบบกิจกรรม Active 
Learning  
   - การใช้กระบวนการ PLC พัฒนาการเรียนการสอน และเยี่ยม
ชั้นเรียน  
   - การผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการวิจัยในชั้นเรียนผ่าน
กระบวนการPLC 
   - การผลิตสื่อ ICT เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   - การจัดท าข้อสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค โดยก าหนดTest 
Blue Print  
   - การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคล 
 4) การจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ 
   - สื่อ  
   - กระดาษ อุปกรณ์ส านักงาน  

 
ตุลาคม 2563 

- กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 2563 
 

 
หัวหน้ากลุ่มฯ  

และ 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

อาชีพและ
เทคโนโลยี   

5) การพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ และซ่อมแซม ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา 
 

ธันวาคม 2563 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check : มีภูมิคุ้มกัน) 
10. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ครูจัดการเรียนรู้

แบบ 

 
กันยายน 64 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้การ

งานอาชีพ   



๓๔๘ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

11. ตรวจสอบ รายงานการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
การบันทึกผลการสอนท้ายแผนการสอน 

12. การประเมินการด าเนินงาน PLC ของกลุ่มสาระฯ และ
จัดท าวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 
การประเมิน/รายงานผล(Act : หลักเหตุผล , พอประมาณ) 
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

 
กันยายน 64 

หัวหน้ากลุ่มสาระ  

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิตของกิจกรรม ผลลัพธ์ของกิจกรรม 
1) การจัดการเรียนการสอนที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
โดยพิจารณาจาก  
  - โครงการสอนรายวิชาการงานอาชีพ  
  - แผนการสอนพร้อมบันทึกการใช้แผนการสอน 
  - บันทึก สรุปการนิเทศการสอน 
  - รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
  - แบบทดสอบรายวิชาการงานอาชีพ ที่ผ่านการตรวจ
ประเมินโดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯและสอดคล้องกับ 
Test blue print ที่ก าหนดไว้ 
  - รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล(SAR) 

1) ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  จัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
     2)  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี พระบรมราโชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
10 และศาสตร์พระราชา 
 

 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลผลิตของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเปูาหมาย 
การจัดการเรียนการสอนที่ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ  เป็นกระบวนการ
เรียนรู้แบบเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ 

11) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัด
กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม  

ร้อยละ 95 

12) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ 95 

 13) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และ มีประสิทธภิาพ   

ร้อยละ 95 

 
 
 
 
 



๓๔๙ 
 

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ รายการ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและ
กิจกรรม ประเภท

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี 
การจัดท าแผนการสอนและวิจัยใน
ช้ันเรียน 

  5,000  
อุดหนุน 

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - 5,000  อุดหนุน  
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
11) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัด

กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม  

- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู 
- แบบประเมินแผนการสอนของครู 

12) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

13) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตรวจสอบ
และประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและ มีประสิทธภิาพ   

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

           8.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

  8.2  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พระ
บรมราโชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   ศาสตร์พระราชา  และนโยบายการจัดการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๐ 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งบประมาณ ..........5,000............ บาท 

โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กิจกรรม  พัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวจิรวรรณ  อิศราภรณ์ 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

จ านวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ใส่แฟูมอเนกประสงค์ A 4 แถบขาว 
(100ชิ้น/แพ็ค)  

5 แพ็ค 100 500  

2 กล่องเอกสาร 3 ช่อง  5 อัน 270 1,350  
3 คลิปบอร์ดดูราพลาส 1110A4   5 อัน 50 250  
4 แฟูม 2 ห่วง ตราช้าง 221VB  A4   15 แฟูม 50 750  
5 กระดาษ Photo A4 180 แกรม    2 ห่อ 185 370  
6 สติกเกอร์ใส PVC ขนาด 53x70 ซม. 20 แผ่น 10 200  
7 สติกเกอร์ใส PVC สีใส A4 1 แพ็ค 95 95  
8 ถาดเอกสาร 3 ชั้น 3 495 1,485  

รวม   5,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองเป้าประสงค์  ข้อที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรให้มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นมืออาชีพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของสพฐ.  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาการศึกษา นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ข้อที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม : 
                                                                     ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564  
 
1. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 
      การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ้งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ การปฏิบัติ และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน กล่าวคือ จะไม่เป็นเพียงผู้รับ (passive 
Learning) อีกต่อไป  
แต่ผู้เรียนต้องฝึกการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) โดยมี
ครูเป็น”โค้ช” ที่คอยออกแบบการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลได้ ประการส าคัญ คือ ครูในศตวรรษที่ 21 
จะต้องไมต่ั้งตนเป็น “ผู้รู้”แต่ต้องแสวงหาความรู้ไปพร้อม ๆ กันกับผู้เรียนในขณะเดียวกัน  กล่าวคือช่วย
เตรียมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการปรับตัวเพ่ือด ารงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะที่เป็นไปของ
สังคม ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้สูงสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ หรือกล่าวอีกอย่างว่าต้องช่วยให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพของเขา  
   ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้มีหนังสืออธิบายแนวทางการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก าหนดให้
สถานศึกษาปฏิบัติงานใน 8 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 2) วิเคราะห์ภาระงานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 3) ครู
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 4) จัด
กิจกรรมการประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน 5) จัดสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 7) 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  และสรุปรายงาน 
 ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 2 ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและความสามารถในการแข่งขัน โดยการ
ยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และด้านภาษา ด้วยการยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 
4.0  จัดท า Echo English Vocational เป็น  Application ภาษาอังกฤษ พัฒนาวิชาภาษจีนใช้หลักเดียวกับ
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ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education )   พัฒนาห้องเรียน
หลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลด้วยการส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท าให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในกระบวนการลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิธีพุทธ และโรงเรียน
สุจริต การรณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง” เป็นต้น อีกวิธการหนึ่งคือ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การเรียน
การสอน ท าให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ ปรับปรุงหลักสูตร โดย
เพ่ิม 3 วิชา ได้แก่ ภูมิศาสตร์  ICT  และ Design and Technology   การแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
เน้นกจิกรรมการอ่านและการปรับปรุงการให้บริการห้องสมุด  เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์
ตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เป็น
กิจกรรม/วิธีการย่อย รวมทั้งรองรับผลการทดสอบ PSA และ STEM Education ด้านการวัดและประเมินผล
โดยยกระดับผลการทดสอบ PISA และการทดสอบ  
  ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 5 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้
แนวทางพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน โดยโครงการธนาคารขยะ โรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยก
ขยะ และน ากลับมาใช้ใหม่ การสร้างจิตส านึกการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงด าเนินงานจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ เพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการจัด
การศึกษา พระราชด าริของรัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา โดยการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ที่มีประสิทธิผลต้องอาศัยวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสื่อการ
เรียนรู้อื่น ๆ  
ที่ทันสมัยจึงจะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามเปูาหมายได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
    1)  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ 
    2)  เพ่ือให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดการเรียนรู้ได้ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ  
พระบรมราโชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา 
  3) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยกระบวนการ PLC 
 
3. เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทุกคน 
       1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
       2) จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
     3) ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธภิาพ   
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  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

   1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับการพัฒนาใน 
                     ศตวรรษท่ี 21 

2) จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการศึกษาชาติ พระบรมรา    
    โชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา               
3) ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 

4. วิธีการด าเนินกิจกรรม (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (Plan: หลักเหตุผล, พอประมาณ)   
1.1) ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.2) ส ารวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ การเรียนรู้  

 
พฤศจิกายน  

2563 
 

หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้  
ภาษาต่างประเทศ 

และ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ 
2. วิธีด าเนินงาน (Do: ความรู้, คุณธรรม) ด าเนินกิจกรรม 
ดังนี้ 
 2.1) กิจกรรมการพัฒนาสื่อและผลิตสื่อในการจัดการเรียน
การสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ
ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ทางการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
   - จัดท าปฏิทินการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอน  
   - การท าโครงการสอนทุกรายวิชา 
   - การจัดท าแผนการสอนทุกรายวิชา ที่บูรณาการพระบรม- 
ราโชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา     
(หรือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
   - การจัดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการคิดสร้างสรรค์ตาม
แนว PISA โดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา หรือรูปแบบ
กิจกรรม Active Learning  
   - การใช้กระบวการ PLC พัฒนาการเรียนการสอน               
และเยี่ยมชั้นเรียน  
   - การผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการวิจัยในชั้นเรียนผ่าน
กระบวนการPLC 
   - การผลิตสื่อ ICT เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   - การจัดท าข้อสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค โดย
ก าหนด Test Blue Print 
   - การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคล 
   - การจัดท ารายงานการนิเทศชั้นเรียน 
   - จัดหาสื่อการเรียนการสอน ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ครุภัณฑ์

ธันวาคม 2563 
- สิงหาคม 2564 

 

 
 

หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้  
ภาษาต่างประเทศ 

และ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.2) กิจกรรมพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     2.2.1) พัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาจีน 
     2.2.2) พัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส 
     2.2.3) พัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาญี่ปุุน 
     2.2.4) พัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

พฤศจิกายน 
2563 – กันยายน 

2564 

 
นางสาววราพร  ศรีอินทร์ 
นางสาวสุภิญญา  กองสวรรค์ 
นางสาววรัทยา  สายลังกา 
นางสาวณภัทร  พูลเส็ง 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check : มีภูมิคุ้มกัน) 
1. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ครูจัดการเรียนรู้

แบบเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
2. ตรวจสอบ รายงานการนิเทศการเรียนการสอนของครู 

การบันทึกผลการสอนท้ายแผนการสอน 
3. การประเมินการด าเนินงาน PLC ของกลุ่มสาระฯ และ 

จัดท าวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 

 
กันยายน 2564 

 

 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

การประเมิน/รายงานผล(Act : หลักเหตุผล , พอประมาณ) 
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

 
กันยายน 2564 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และครู

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิตของกิจกรรม ผลลัพธ์ของกิจกรรม 
1) การจัดการเรียนการสอนที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
โดยพิจารณาจาก  
  - โครงการสอนรายวิชา  
  - แผนการสอนพร้อมบันทึกการใช้แผนการสอน 
  - บันทึก สรุปการนิเทศการสอน 
  - รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
  - แบบทดสอบรายวิชา ที่ผ่านการตรวจประเมินโดย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และสอดคล้องกับ Test blue 
print ที่ก าหนดไว้ 
  - รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล(SAR) 

1)  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
    2)  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี พระบรมราโชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
และศาสตร์พระราชา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๓๕๕ 
 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

การจัดการเรียนการสอนที่ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เป็น
กระบวนการเรียนรู้แบบเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 

1) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัด
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ร้อยละ 95 

2) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 93 

 3) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดการเรียน
การสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

ร้อยละ 90 

 4) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 90 

 
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

7.1 กิจกรรมการพัฒนาสื่อและผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาต่างประเทศ และซ่อมแซม ครุภัณฑ์ทางการศึกษา กิจกรรมจัดบอร์ดป้ายนิเทศกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ    

กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ   18,900 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่าย
ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ     

และกิจกรรม ประเภท
งบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. การจัดท าแผนการสอน วิจัยในชั้น

เรียน และสื่อการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 

  15,400  
เงินอุดหนุน 

 

2. ซ่อมบ ารุงสื่อ วัสดุ อุปกรณ์  3,500    
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  3,500 15,400    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๖ 
 

7.2 กิจกรรมพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7.2.1 กิจกรรมพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาจีน 
กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ  55,000 บาท  (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ     

และกิจกรรม ประเภท
งบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ฉากจัดบอร์ดนิทรรศการ - - - 15,000 เงินอุดหนุน  

2. 
แอมป์สเตอริโอพร้อมตู้ล าโพง 
ขนาด 6.5 นิ้ว พร้อมไมค์สาย 

- - - 8,000  

3. ตู้จัดเก็บเอกสารและผลงานต่าง ๆ - - - 12,000  
4. เครื่องฉายทึบแสง - - - 20,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - - 55,000   
 

7.2.2 กิจกรรมพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส 
กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ 24,000 บาท  (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ประเภท

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. เครื่องฉายทึบแสง    20,00
0 เงินอุดหนุน 

 

2. บอร์ดตะแกรงเหล็กติดผลงาน    4,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - - 24,00
0 

  

 
 

7.2.3 กิจกรรมพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ   5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. เครื่องปริ้นเตอร์    5,000 งบอุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - - 5,000   
 
 
 
 
 
 



๓๕๗ 
 

7.2.4 กิจกรรมพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ  27,000 บาท  (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ     

และกิจกรรม 
ประเภท

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. 
ตลับหมึก Samsung SL-
M2885fw 
รุ่น 116L-MLT 

- - 2,690  
เงินอุดหนุน 

 

2. 
หมึกเติม canon สีด า, ชมพู,  
เหลือง, ฟูา 

- - 715   

3. 
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ วิวโซนิค  
รุ่น PG703W projector WXGA 

- -  22,900  

4. กระดาษ A4 Idea (70 gram) - - 575   
5. กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า คละสี   120   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - 4,100 22,900   
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัด
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

- นิเทศการเรียนการสอนโดย
ใช้กระบวนการ PLC 

- รายงานการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 
- รายงานการจัดท าวิจัยในชั้น
เรียน (การศึกษานักเรียนเป็น
รายบุคคลฯ) 

2) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ใช้
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

- ตรวจแผนการสอน - แบบนิเทศการสอน/รายการ
สื่อการสอน 

3) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น 

- ตรวจแผนการสอนและ
บันทึกการใช้หลักสูตรบูรณา
การ “ตะพานหินถิ่นน่าอยู่” 

- แผนการสอน และบันทึกการ
สอนในโครงการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ตะพานหินถิ่นน่าอยู่ 

4) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

- บันทึกรายงานตรวจสมุด
วัดผล ปพ.5 และการจัดท า
รายงานสรุป วช. รายวชิา
วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียน 

- ร้อยละของนักเรียนที่มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี 
(เกรด 2 ขึ้นไป)  
- ร้อยละของนักเรียน 
ที่ติด 0 ร มส. 

 



๓๕๘ 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           9.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

  9.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ              
พระบรมราโชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ศาสตร์พระราชา และนโยบายการจัดการศึกษา 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งบประมาณ 18,900 บาท 

โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ  
กิจกรรมการพัฒนาสื่อและผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปริญญา  พวงทอง 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 40 รีม 110 4,400  
2 กรรไกรตราช้าง ขนาด 8 นิ้ว 6 อัน 55 330  
3 คัตเตอร์ตราม้า H 755 6 อัน 55 330  
4 ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง, ด า, น้ าเงิน (สีละ 6 แท่ง) 24 แท่ง 23 552  
5 แฟูมใส่เอกสารแบบบาง (แฟูมพลาสติกใส) 36 ซอง 5 180  
6 กระดาษชาร์ทสี แผ่นใหญ่ (คละสี 4 สี) 30 แผ่น 10 300  
7 กระดาษโปสเตอร์สะท้อนแสง  (คละสี 4 สี) 24 แผ่น 15 360  
8 กระดาษโปสเตอร์บางสี สองหน้า (คละสี 4 สี) 27 แผ่น 8 216  
9 กระดาษโปสเตอร์บางสี หน้าเดียว  (คละสี 4 สี) 24 แผ่น 5 120  

10 กระดาษอังกฤษ (คละสี 4 สี) 24 แผ่น 10 240  
11 กาว TOA ขนาด 32 ออนซ์ 1 ขวด 67 67  

12 
ลวดเสียบกระดาษ 

12 
กล่อง 

25 300  

13 คลิปหนีบกระดาษสีด าขนาดกลาง เบอร์ 111 3 โหล 30 90  

14 
กระดาษกาวย่น ขนาด 1.5 นิ้ว สีขาว สีชมพู สีฟูา   
สีเขียวเข้ม สีน้ าเงินเข้ม สีแดง  

24 ม้วน 35 840  

15 
กระดาษกาวย่น ขนาด 1 นิ้ว สีขาว สีชมพู สีฟูา     
สีเขียวเข้ม สีน้ าเงินเข้ม สีแดง 

12 ม้วน 35 420  

16 
กระดาษกาวย่น ขนาด 2 นิ้ว สีขาว สีชมพู สีฟูา      
สีเขียวเข้ม สีน้ าเงินเข้ม สีแดง 

12 ม้วน 35 420  

17 โฟมอัดแผ่นหนา 3 มม. 5 แผ่น 29 145  
18 เทปใสขนาด ½ นิ้ว 24 ม้วน 30 720  



๓๕๙ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

19 เยื่อกาวสองหน้าขนาด ½ นิ้ว 48 ม้วน 25 1,200  
20 เทปโฟมสองหน้า ขนาด ½ นิ้ว 12 ม้วน 50 600  
21 กระดาษโฟโต้ขนาด A4 120 แกรม 5 แพ็ค 150 750  
22 กระดาษการ์ดขาว A4 180 แกรม 5 แพ็ค 100 500  
23 กระดาษการ์ดสีชมพู 180 แกรม 5 แพ็ค 100 500  
24 กระดาษการ์ดสีฟูา 180 แกรม 5 แพ็ค 100 500  
25 หมึกเครื่องพิมพ์ Brother DCP –T300 สีด า 

 
2 ขวด 

 
285 

 
570 

 
 

26 หมึกเครื่องพิมพ์ Brother DCP –T300 
สีแดง magenta / สีน้ าเงิน Cyan / 
สีเหลือง Yellow (สีละ 1 ขวด) 

3 ขวด 250 750  

27 ค่าซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ - - 3,500  
รวมเป็นเงิน 18,900  
(หนึ่งหม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งบประมาณ  55,000  บาท 
โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ       

กิจกรรม พัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาจีน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววราพร  ศรีอินทร์ 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ฉากจัดบอร์ดนิทรรศการ 5 อัน 3,000 15,000  
2 แอมป์สเตอริโอพร้อมตู้ล าโพงขนาด 6.5 นิ้ว พร้อม

ไมค์สาย 
 1 ชุด 8,000 8,000  

3 ตู้จัดเก็บเอกสารและผลงานต่าง ๆ 2 หลัง 6,000 12,000  
4 เครื่องฉายทึบแสง 1 เครื่อง 20,000 20,000  

รวมเป็นเงิน 55,000  
(ห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

 
 
 
 



๓๖๐ 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  งบประมาณ 24,000 บาท 

โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ       
กิจกรรม พัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุภิญญา   กองสวรรค์ 

ที ่ รายการ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เครื่องฉายทึบแสง 1 เครื่อง 20,000 20,000  
2 บอร์ดตะแกรงเหล็กติดผลงาน 1 อัน 4,000 4,000  

รวมเป็นเงิน 24,000  
(สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งบประมาณ 5,000 บาท 
โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  

กิจกรรมพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรัทยา  สายลังกา 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 5,000 5,000  
  รวมเป็นเงิน 5,000  

(  ห้าพันบาทถ้วน  ) 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งบประมาณ  27,000  บาท 

โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ       
กิจกรรม พัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณภัทร  พูลเส็ง 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ วิวโซนิค รุ่น PG703W 
projector WXGA 

1 เครื่อง 22,900 22,900 
 



๓๖๑ 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

2. ตลับหมึก Samsung SL-M2885fw 

รุ่น 116L-MLT 
1 ตลับ 2,690 2,690 

 

3. หมึกเติม canon สีด า, ชมพู, เหลือง, ฟูา 4 ขวด 260 715  
4. กระดาษ A4 Idea (70 gram) 5 รีม 115 575  
5. กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า คละสี 12 แผ่น 10 120  

รวมเป็นเงิน 27,000  
(สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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กลุ่มงานบริหารวิชาการ  งานแนะแนว 
โครงการ    พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กิจกรรม     พัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

ข้อที่  2  พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองเป้าประสงค์ 

ข้อที่  2  ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติ ผ่านกระบวนการคิด ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (3 มฐ.)   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ด้านที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ด้านที่  5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
ด้านที่  6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้านที่  1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 
ด้านที่  2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ด้านที่  3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม 
   เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
 ด้านที่  2  มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม : ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

ด้านที่  4  เป็นพลเมืองดี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวณฐธร  บุญเกิด   (หัวหน้ากลุ่มสาระ) 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม  2563  -   30  กันยายน  2564  
ลักษณะโครงการ  (  )  โครงการต่อเนื่อง  (     )  โครงการใหม่ 
 
1. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 
       การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี  21  เป็นการจัดการเรียน
การสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์  และเข้ากับบริบทของโลกท่ีได้เปลี่ยนแปลงไป   โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  การปฏิบัติงาน  และการหสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน   กล่างคือ  จะไม่
เป็นเพียงผู้รับ   อีกต่อไป   แต่ผู้เรียนต้องฝึกการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ   และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตัวเอง   โดยมีครูเป็นโค้ช  ที่คอยออกแบบการเรียนรู้  ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลได้  ประการส าคัญคือ  ครูใน



๓๖๓ 
 

ศตวรรษท่ี 21   จะต้องไม่ตั้งตนเปูนผู้รู้  แต่ต้องแสวงหาความรู้ไปพร้อมๆ  กันกับผุ้เรียนในขณะเดียวกัน   
กล่าวคือ  ช่วยเตรียมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการปรับตัว   เพ่ือด ารงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสม   สอดคล้องกับ
ลักษณะที่เป็นไปของสีงคม   ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองไปสูงสุดเท่าท่เป็นไปได้   หรือกล่าวอีกอย่าง
ว่าต้องช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพของเขา 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มีหนังสืออธิบายแนวทางในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561-2580)  ก าหนดให้
สถานศึกษาปฏิบัติงานใน  8  เรื่องได้แก่  1  การสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญชของ
ยุทธศาสตร์ชาติ  2  วิเคราะห์ภาระงานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาตร์ชาติ   3  ครู
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาะระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   4  จัด
กิจกรรมการประกวด  แข่งขัน  จัดค่าย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน  5  จัดสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน   ท้องถิ่น  
ทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน   7  นิเทศก ากับ  ติดตามประเมินผล  และสรุป
รายงาน   
  ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 2  ด้านการผลิต   พัฒนาก าลังคน  และความสามารถในการแข่งขัน   
โดยการยกระดับมาตรญาน  พัฒนาหลักสูตร  สื่อ  และด้านภาษา  ด้วยการยกระดับวิชาภาษาอังกฤษ  รองรับ  
THAILAND 4.0  จัดท า  ACHO ENGLISH  VOCATINMAL  เป็นแอพลิเคชั่น   ภาอังกฤษ   พัฒนาวิชา
ภาษาจีน  โดยใช้หลักเดียวกับภาษาอังกฤษ  ห้องเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้  STEM  EDUCATION  
พัฒนาห้องเรียนหลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   
  ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ทมีแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน   การวัดและประเมินผลด้วยการส่งเสริม   ปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรมท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนคุณธรรม  
โรงเรียนวิถีพุทธ   และโรงเรียนสุจริต   การรณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง”  เป็นต้น   อีกวิธีการหนึ่งคือ  
การพัมนาปรับปรุงหลักสูตร  การเรียนการสอน   ท าให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่น  ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ออกแบบหลักสูตรเองได้  ปรับปรุงหลักสูตร  โดยเพิ่ม  3 วิชา  ได้แก่  ภูมิศาสตร์   ICT   และ  DESIGE   
AND  TACHNOLOGY การแก้ไขปัญหา  อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้   เน้นกิจกรรมการอ่านและการปรับปรุง   
การให้บริการห้องสมุด  เน้นการจัดการเรียนการสอน   การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ  ACTIVE  LEARNING   
ในห้องเรียนปติและกิจกรรมเสริม   โดยกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   เป็นกิจกรรมวิธีการย่อย   รวมทั้ง
รองรับผลการทดสอบ PISA  และ  STEM  EDUCATION  ด้านการวัดผลและประเมินผล   โดยยกระดับผล
การทดสอบ PISA และการทดสอบ ONET 
  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดย
ใช้แนวทางพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน  โดยโครงการธนาคารขยะ  โรงเรียนและชุมชนร่วมคัด
แยกขยะและน ากลับมาใช้ใหม่  การสร้างจิตส านึกการพัฒนาที่ยั่งยืน   เช่นโรงเรียนตามพระราชด าริ   
“ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน 

 งานแนะแนวจึงด าเนินงานจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  เพื่อให้
การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเปูาประสงค์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์ชาติ  พระบรมราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10 และศาสตร์พระราชา  โดยการจัดการเรียนการสอนในงานแนะ



๓๖๔ 
 

แนวที่จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจ าเป็นต้องอาศัยวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ตลอดจนสื่อ
การเรียนรู้อ่ืนๆ  ที่ทันสมัยจะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามเปูาหมายและเสริมสร้างให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ  อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ  ความสมัครสมานสามัคคี  
ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ  
องค์กรและงานราชการสืบต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมแนะแนว  กลุ่มงานแนะแนว  เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี  21 
     2.2  เพ่ือให้ครูแนะแนวจัดการเรียนรู้ได้ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ  พระบรมราโชบายพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา 
  2.3  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มงานแนะแนว  โดยกระบวนการ PLC 
  
3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  :  ครูแนะแนวทุกคน 
      3.1.1  จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
   ในชีวิตจริง    
       3.1.2  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     3.1.3  จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
   3.1.4  ตรวจสอบและปรเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน      
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   :  ครูแนะแนว 

   3.2.1  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับการพัฒนา 
ในศตวรรษท่ี 21 

        3.2.2  จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายการศึกษาชาติ  
    พระบรมราโชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา 
      3.2.3  ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
  3.3 เป้าหมายเชิงคุณธรรม   :  ครูแนะแนว 
    3.3.1  จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    3.3.2  เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน 
    3.3.3  มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียมวางแผน 
(Plan : หลักเหตุผล,พอประมาณ)   
     1. ขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
     2. ประชุมปรึกษาหารือทีมงานวางแผน  

 
 

1 ต.ค. 2563 
- 

   
 

นางเจนจิรา  แก้วตาสาม 



๓๖๕ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

     3. ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ  
     4. ส ารวจความต้องการวัสดุ  อุปกรณ์  และสื่อการเรียนรู้  
     5. บันทึกรายการตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 

30 พ.ย. 2563 
 

วิธีด าเนินงาน  
(Do : ความรู้ , คุณธรรม) 
ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน   
     1. นิเทศ ติดตามการเรียนการสอนของครูกลุ่มงานแนะแนว ดังนี้ 
          - การท าโครงการสอนกิจกรรมแนะแนว 
          - การจัดท าแผนการสอนกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการ 
พระบรมราโชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา 
(หรือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
         - การจัดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการคิดตามแนว PISA  
         - การใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา หรือรูปแบบกิจกรรม  
Active Learning  
         - การใช้กระบวนการ PLC พัฒนาการเรียนการสอน 
         - การผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียน  การวิจัยในชั้นเรียนผ่าน
กระบวนการ PLC 
         - การผลิตสื่อ ICT เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
         - การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคล 
    2. จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
         - สื่อ  
         - วัสดุส านักงาน   
         - อุปกรณ์ส านักงาน  

    การจัดกิจกรรม พัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นความรับผิดชอบของบุคลากรในการ
พยายามพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนให้สมบูรณ์แบบที่สุด   

 
 

1 ธ.ค. 2563 
– 

31 ส.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางเจนจิรา  แก้วตาสาม
และคณะครูแนะแนว 

 

การติดตาม/ตรวจสอบ  
(Check : มีภูมิคุ้มกัน) 

1. สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่ครูจัดการเรียนรู้ 
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. ตรวจสอบ รายงานการนิเทศการเรียนการสอนของครู  
การบันทึกผลการสอนท้ายแผนการสอน 

3. การประเมินการด าเนินงาน PLC ของกลุ่มงานแนะแนว 
และจัดท าวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 
 

 
 

1 ธ.ค. 2563 
– 

31 ส.ค. 2564 
 

 
 

นางเจนจิรา  แก้วตาสาม 



๓๖๖ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

การประเมิน/รายงานผล 
(Act : หลักเหตุผล , พอประมาณ) 
    1. สรุปประเมินผลโครงการ 
    2. จัดท ารายงานผู้บริหาร 

 
1-30 ก.ย.  

2564 

 
นางเจนจิรา  แก้วตาสาม 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 

     1. การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการเรียนรู้
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยพิจารณาจาก  
          - โครงการสอนกิจกรรมแนะแนว 
          - แผนการสอนกิจกรรมแนะแนวตามยุทธศาสตร์
ชาติ  20  ปี   พร้อมบันทึกการใช้แผนการสอน 
          - บันทึกสรุปการนิเทศการสอน 
          - รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
          - รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) 
 

     1. ครูแนะแนวจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
     2. ครูแนะแนวจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายการศึกษาชาติ  พระบรมราโชบาย
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา 
     3. ครูแนะแนวแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการ  PLC 
     4. ครูพัฒนาตนเองทั้งการปฏิบัติงานและคุณธรรม
จริยธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
     5. ครูพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

      การจัดการเรียนการสอนงานแนะแนว
เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

      1. ครูแนะแนวจัดกระบวนการเรียนการสอน 
ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
      2. ครูแนะแนวจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
      3. ครูแนะแนวตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ   

95% 
 

95% 
 

95% 

 
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ  10,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี   10,000    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000   



๓๖๗ 
 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

      1. ครูแนะแนวจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
      2. ครูแนะแนวจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยง
กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
      3. ครูแนะแนวตรวจสอบ  ประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 

    1. การสังเกต 
    2. การนิเทศ 
    3. การประเมิน 
 

   1. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน 
   2. แบบประเมินแผนการสอนของครู 
   3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

          9.1 ครูแนะแนวจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องกับการพัฒนาใน 
ศตวรรษท่ี  21 

  9.2  ครูแนะแนวจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  พระบรมราโชบาย 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  ศาสตร์พระราชาและนโยบายการจัดการศึกษา 

  9.3  ครูแนะแนวแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC 
 9.4  ครูพัฒนาตนเองทั้งการปฏิบัติงานและคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

9.5  ครูพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  :  งานแนะแนว   
โครงการ :  พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กิจกรรม  :  พัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
งบประมาณ :  10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)แ 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางเจนจิรา   แก้วตาสาม 

ล า 
ดับที่ 

รายการ 
จ านวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร ดับเบิ้ลเอ 
ขนาด 80 แกรม (1 กล่อง 5 รีม) 

6 กล่อง 500 บาท 3,000 บาท  

2 แผ่นสติ๊กเกอร์ใส  หลังเหลือง  ขนาด 53cm.x70cm. 12 แผ่น 30 บาท 360 บาท  

3 กระดาษแล๊บสติกเกอร์ขาวด้าน ตราช้าง (A4 100 
แผ่น) 

2 แพ็ค 150 บาท 300 บาท  

4 กระดาษการ์ดขาว ขนาด 180 แกรม (A4 100 แผ่น) 5 แพ็ค 80 บาท 400บาท  



๓๖๘ 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการ 
จ านวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

5 หมึกหมึกเติม Brother ขนาด 100 ml. 
BT5000/BT6000 ครบชุด 4 ส ี
(สีด า,สีฟูา,สีแดง,สีเหลือง) 

4 ชุด 400 บาท 1,600 บาท  

6 หมึกหมึกเติม Epson  ขนาด 100 ml. 
BK664/C664/M664/Y664 ครบชุด 4 สี 
(สีด า,สีฟูา,สีแดง,สีเหลือง) 

2 ชุด 400 บาท 800 บาท  

7 คัตเตอร์เหล็ก  สีเงิน  ตราช้าง 10 อัน 30 บาท 300 บาท  

8 กรรไกร  ตราช้าง  ขนาด  8  นิ้ว 10 อัน 30 บาท 300 บาท  

9 คลิปบอร์ดพลาสติก  ขนาด  A4  10 แผ่น 20 บาท 200 บาท  

10 เทปโฟมกาว 2 หน้า แบบหนา 3 M (12มม.X2 ม.) 3 ม้วน 150 บาท 450 บาท  

11 เทปโฟมกาว 2 หน้า แบบบาง ขนาด 1/2 นิ้ว 16 ม้วน 25 บาท 400 บาท  

12 เทปผ้า แลคซีน ปิดสันหนังสือ สีมันหนา ขนาด 2 นิ้ว 
(คละสี) 

7 ม้วน 30 บาท 210 บาท  

13 คลิปด า 2 ขา ตราม้า  No.112  (1 กล่อง 12 ตัว) 6 กล่อง 30 บาท 180 บาท  

14 คลิปด า 2 ขา ตราม้า  No.110  (1 กล่อง 12 ตัว) 6 กล่อง 40 บาท 240 บาท  

15 คลิปด า 2 ขา ตราม้า  No.108  (1 กล่อง 12 ตัว) 6 กล่อง 50 บาท 300 บาท  

16 ลวดเสียบกระดาษ TEX  No.1  หัวกลม 12 กล่อง 5 บาท 60บาท  

17 
เทปกาวย่น/กระดาษกาวย่น/เทปหนังไก่ 
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 20 หลา (คละสี) 

24 ม้วน 25 บาท 600บาท  

18 
เทปใส เทปกาว เทปปิดกล่อง 
ขนาด 1 นิ้ว 100 หลา 

12 ม้วน 25 บาท 300บาท  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000    
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กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
ชื่อโครงการ พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที ่กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
สนองเป้าประสงค์ที ่3. มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

ด้านที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
    ด้านที่ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวสุนิสา  ป้อมแย้ม 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
 จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา โดยการยกระดับโรงเรียนชั้นน าที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล เพื่อให้
เป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มี
ความสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมน าความรู้ รักความเป็นไทย 
และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล 

 โรงเรียนตะพานหินจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จในด้านต่าง 
ๆ ของสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหาร
งบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนสู่คุณภาพได้ตาม
วัตถุประสงค์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงควรได้รับการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย 
อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมอบรมสัมมนา ที่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ จัดขึ้น เพื่อเป็น
การพัฒนาตนเองส าหรับน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา น าความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนา มาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน และน ามาพัฒนางานในหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมั่นใจ  และภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน 
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4. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากร 

 
3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 

3.1 เชิงปริมาณ 
-  ครแูละบุคลากรโรงเรียนตะพานหิน เข้ารับการอบรม สัมมนา  

3.2 เชิงคุณภาพ 
-  ครแูละบุคลากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและจัดการเรียนการ

สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 เชิงคุณธรรม 

-  ด าเนินงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีระบบการท างานอย่างมีส่วนร่วม 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม (P = Plan) 
    1.1 สร้างความตระหนัก / ประชาสัมพันธ์ ให้เกิด
ความรู้ ทักษะ และเห็นความส าคัญ 
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
    1.3 ติดต่อสถานที่และประสานผู้เกี่ยวข้อง 
    1.4 ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ตุลาคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารงบประมาณและ

บุคคล 
นางสาวสุนิสา  ป้อมแย้ม 

และคณะ 

2. ข้ันด าเนินการ(D = Do) 
    2.1 ด าเนินการจัดอบรม สัมมนา ครูและบุคลากร
โรงเรียนตะพานหิน 

มีนาคม 2564 
 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารงบประมาณและ

บุคคล 
นางสาวสุนิสา  ป้อมแย้ม 

และคณะ 
3. ขั้นติดตาม  (C=Check) 
    3.1 จัดหาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
    3.2 ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 

มีนาคม 2564 
 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารงบประมาณและ

บุคคล 
นางสาวสุนิสา  ป้อมแย้ม 

และคณะ 
4. ข้ันสรุปผลรายงาน (A = Action) 
    4.1 รวบรวมผลการด าเนินงาน 
    4.2 สรุปผลการด าเนินและรายงาน 

พฤษภาคม 2564 
 

นางสาวสุนิสา  ป้อมแย้ม 
และคณะ 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
- ครแูละบุคลากรโรงเรียนตะพานหิน ได้รับ
การเข้าร่วมอบรมสัมมนา 

- ครูและบุคลากรโรงเรียนตะพานหิน น าความรู้และ
ประสบการณ ์มาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

- ครแูละบุคลากรโรงเรียนตะพานหิน   
น าความรู้และประสบการณ์ มาใช้พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ครูและบุคลากรโรงเรียนตะพานหิน ได้เข้า
ร่วมการอบรมสัมมนา 
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา ในระดับ 

ร้อยละ 95 
 

ดีเลิศ 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ   30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 ค่าอาหารว่าง  

จ านวน 2 มื้อ 146 คน 
 5,840   

อุดหนุน 

 

2 ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 1 มื้อ 146 คน 

 7,300    

3 ค่าวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมง 3,600     
4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   13,260   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,600 13,140 13,260  30,000  
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ครูและบุคลากรโรงเรียนตะพานหิน 
ไดเ้ข้าร่วมการอบรมสัมมนา ร้อยละ 
95 
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา ใน
ระดับดีเลิศ 

- การประเมินความพึงพอใจในการ
อบรมสัมมนา 
 
- การรายงานผลการด าเนินงาน 

- แบบประเมินความพึงพอใจในการ
อบรมสัมมนา 
 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา น าความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนา มาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน และน ามาพัฒนางานในหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
9.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมั่นใจ  และภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน 

9.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล  งบประมาณ 30,000 บาท 

โครงการ พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุนิสา  ป้อมแย้ม 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าอาหารว่าง  
จ านวน 2 มื้อ 146 คน 

146 คน 40 บาท 5,840  

2 ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 1 มื้อ 146 คน 

146 คน 50 บาท 7,300  

3 ค่าวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมง 1 คน 600 3,600  
4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   13,260  

  รวมเป็นเงิน 30,000  

(สามหม่ืนบาทถ้วน)  
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กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ชื่อโครงการ พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ (ศึกษาดูงาน) 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
สนองเป้าประสงค์ที่ 3. มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรยีนมาตรฐานสากล 

4. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
 ด้านที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง   
 ด้านที่ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางเมตตา   พลประถม 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
 จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา โดยการยกระดับโรงเรียนชั้นน าที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล เพื่อให้
เป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝุเรียนรู้ มี
ความสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมน าความรู้ รักความเป็นไทย 
และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล 

 โรงเรียนตะพานหินจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จในด้านต่าง 
ๆ ของสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหาร
งบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนสู่คุณภาพได้ตาม
วัตถุประสงค์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงควรได้รับการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย 
อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมอบรมสัมมนา ที่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ จัดขึ้น เพื่อเป็น
การพัฒนาตนเองส าหรับน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
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2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองเกี่ยวกับการประชุมอบรม สัมมนา ในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการท างาน 
2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนา

และศึกษาดูงานนอกสถานที่ มาพัฒนางานในหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ 

-  ครูและบุคลากรโรงเรียนตะพานหิน เข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
3.2 เชิงคุณภาพ 

-  ครูและบุคลากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 เชิงคุณธรรม 

-  ด าเนินงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีระบบการท างานอย่างมีส่วนร่วม 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม (P = Plan) 
    1.1 สร้างความตระหนัก / ประชาสัมพันธ์ ให้เกิด
ความรู้ ทักษะ และเห็นความส าคัญ 
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
    1.3 ติดต่อสถานที่และประสานผู้เกี่ยวข้อง 
    1.4 ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ตุลาคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 

นางเมตตา  พลประถม  
และคณะ 

2. ขั้นด าเนินการ(D = Do) 
    2.1 ด าเนินการศึกษาดูงาน สถานศึกษาที่เป็น
ต้นแบบ 

มีนาคม 2564 
 

นางเมตตา  พลประถม  
และคณะ 

3. ขั้นติดตาม  (C=Check) 
    3.1 จัดหาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
    3.2 ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 

มีนาคม 2564 
 

นางเมตตา  พลประถม  
และคณะ 

4. ขั้นสรุปผลรายงาน (A = Action) 
    4.1 รวบรวมผลการด าเนินงาน 
    4.2 สรุปผลการด าเนินและรายงาน 

พฤษภาคม 2564 
 

นางเมตตา  พลประถม  
และคณะ 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
- ครูและบุคลากรโรงเรียนตะพานหิน ได้รับ
การเข้าร่วมอบรมสัมมนา 

- ครแูละบุคลากรโรงเรียนตะพานหิน น าความรู้และ
ประสบการณ์ มาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

- ครแูละบุคลากรโรงเรียนตะพานหิน  น า
ความรู้และประสบการณ์ มาใช้พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ครูและบุคลากรโรงเรียนตะพานหิน ได้เข้าร่วม
การอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
- มีการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

ร้อยละ 80 
 

ดีเยี่ยม 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ   250,000 บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 240*90*3  64,800   

อุดหนุน 

 
2 ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 

16,000*4 
 64,000    

3 ค่าท่ีพัก 600*90*2  108,000    
4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   13,200   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 236,800 13,200 - 250,000  
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ครูบุคลากรโรงเรียนตะพานหิน ได้
เข้าร่วมการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งาน 
- มีการด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

- การประเมินความพึงพอใจในการ
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
 
- การรายงานผลการด าเนินงาน 

- แบบประเมินความพึงพอใจในการ
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองเก่ียวกับการประชุมอบรม สัมมนา ในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการท างาน 
 9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ มาพัฒนางานในหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล  งบประมาณ 250,000 บาท 

โครงการ พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กิจกรรม พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ (ศึกษาดูงาน) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยง (240บาท*3วัน) 90 คน 240 บาท 64,800  
2 ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 4 วัน 1 คัน 16,000 บาท 64,000  
3 ค่าท่ีพัก 600 บาท*90 คน 2 คืน 600 บาท 108,000  
4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   13,200  

  รวมเป็นเงิน 250,000  

(สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการที่ 4 

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
เงนิอุดหนนุ 6,811,530 
เงนิอุดหนนุ (กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน) 215,400 
เงนิรายได ้ 3,346,500 
อ่ืนๆ - 

รวมทัง้สิน้ 10,373,430 
(สิบล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนสามพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
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โครงการปีงบประมาณ 2564 
 

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
สนองกลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
เป้าประสงค์   3. มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียน    

    มาตรฐานสากล  
สอดคล้องมาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ 

ประเทศชาติ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม      

ทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
    ด้านท่ี 1 มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
    ด้านท่ี 2 มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม   
    ด้านท่ี 3 มีงานท า มีอาชีพ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในสถานการณ์ท่ีโลกเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วระบบการจัดการศึกษาของไทยจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทัน
การเปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการปฏิรูปการ
เรียนรู้การปฏิรูประบบการบริหารพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราท่ี 39 ได้ก าหนด
รูปแบบการจัดการศึกษาใหม่ เพื่อน าไปสู่ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ท้ังให้มีการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา ทางด้านวิชาการ งบประมาณ และวัฒนธรรม เขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง 

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าว โรงเรียนตะพานหิน ได้จัดท าโครงการการ
บริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้มีการจัดการการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให้พร้อมกับการกระจายอ านาจตลอดจนร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความพัฒนาแบบยั่งยืน  



๓๗๙ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2 เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
     กลุ่มเป้าหมาย 
2.4 เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
2.5 เพื่อจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียน  
        จ านวน 35 กิจกรรม  

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนในระดับยอด

เย่ียม 
3.2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในระดับยอดเย่ียม 
3.2.3 การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย ในระดับยอดเย่ียม 
3.2.4 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ

ปลอดภัย ในระดับยอดเย่ียม 
3.2.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ในระดับยอดเย่ียม 

4. วิธีด าเนินการ (PDCA) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ วัน เดือน ป ี ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม (P = Plan) 
1.1 สร้างความตระหนัก / ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความรู้ 
ทักษะ และเห็นความส าคัญ 
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 ก าหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
1.4 จัดล าดับความส าคัญของเป้าหมาย 
1.5 ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
1.6 ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.7 จัดท าแผนปฏิบัติการ 

ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณและ
บุคคล และคณะ 

2. ขั้นด าเนนิการ(D = Do) 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน จัดส่ิงอ านวยความสะดวก 
สนับสนุนทรัพยากร 
2.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียน ดังนี ้

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณและ
บุคคล และคณะ 



๓๘๐ 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ วัน เดือน ป ี ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนาพืน้ท่ีทางการเรียนรู้ภายในห้องสมดุฯ ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564 
ครูกัมปนาท  ค าอ่อน 

กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมฯ ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูพรวิภา  สวนมะลิ 

กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย ธันวาคม 2563 – 
มกราคม 2564 

ครูกัมปนาท  ค าอ่อน 

กิจกรรมพัฒนาระบบส านักงานบริหารทั่วไป ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูมาลี  คามเกตุ 

กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูคมสันต์  พลต้น 

กิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูสราวุธ  กิ่งภาพ 

กิจกรรมงานถ่ายภาพ ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูจิรวรรณ  อิศราภรณ ์

กิจกรรมสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูชวนพิศ  รัตนแสงศรี 

กิจกรรมจัดจ้างศิลาวิทย์สาร ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูชวนพิศ  รัตนแสงศรี 

กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ปรับปรุงเรือนพยาบาล) ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูเรณู  ตรีศิริ 

กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์) ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูเรณู  ตรีศิริ 

กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (วัสดุ อุปกรณ์) ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูเรณู  ตรีศิริ 

กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (เฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียง) ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูเรณู  ตรีศิริ 

กิจกรรมโภชนาการอาหารปลอดภัย ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูศศณัฐ  มารยาท 

กิจกรรมพัฒนาระบบส านักงานบริหารงบประมาณและ
บุคคล  

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูมนัญชยา  ปานฤทธิ์  

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน (ถ่ายเอกสาร) ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูมนัญชยา ปานฤทธิ์  

กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (พัสดุ)  ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูพัชรีญา  สุวรรณคีรี  

กิจกรรมพัฒนาระบบงานแผนงานและสารสนเทศ  ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูขนิษฐา  อยู่ข้างแรม  

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษา (ซ่อมบ ารุงยานพานหะ)  ตุลาคม 2563 - ครูภมรชัย  ทัดปอย  



๓๘๑ 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ วัน เดือน ป ี ผู้รับผิดชอบ 
กันยายน 2564 

กิจกรรมพัฒนาระบบส านักงานผู้อ านวยการ  ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูศรัลยา  วงเอี่ยม  

กิจกรรมพัฒนาทะเบียนประวัติบุคลากร  ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูสุนิสา  ป้อมแย้ม 

กิจกรรมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูจิดาภา  คงคาสวัสด์ิ 

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูสุกานดา แก้วลอย 

กิจกรรมรับนักเรียน มีนาคม – 
พฤษภาคม 2564 

ครูพรพิสุทธิ์  แสงค าธนาศิริ 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (ตารางสอน) ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูสุกานดา แก้วลอย 

กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานทะเบียน-วัดผล ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูพรพิสุทธิ์  แสงค าธนาศิริ 

กิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
(ส านักงานวิชาการ) 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูหฤทัย  อุดค ามี 

กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีส่ือการเรียนรู้ฯ ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูพรพิสุทธิ์  แสงค าธนาศิริ 

กิจกรรมพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด CCTV ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูภมรชัย  ทัดปอย 

กิจกรรมพัฒนาระบบกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรยีน ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา (ส ารองจ่าย)  ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

กิจกรรมพัฒนาระบบการเดินทางและการด าเนินงานของ
สถานศึกษา (น้ ามันเช้ือเพลิง)  

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูมนัญชยา  ปานฤทธิ์ 

กิจกรรมการจัดการระบบสาธารณูปโภค  
(ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์)  

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 

กิจกรรมพัฒนาระบบไฟฟ้า (จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟา้) ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

กิจกรรมพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์5 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

ครูศราวุธ  ต้ังใจ 

กิจกรรมจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยี ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 



๓๘๒ 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ วัน เดือน ป ี ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นติดตาม  (C=Check) 
3.1 วางกรอบการตรวจสอบ การประเมินผล 
3.2 จัดหาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
3.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 2564 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
และบคุคล และคณะ 

4. ขั้นสรุปผลรายงาน  (A = Action) 
4.1 รวบรวมผลการด าเนินงาน 
4.2 วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
4.3 สรุปผลการด าเนินและรายงาน 
4.4 จัดท าสารสนเทศ เผยแพร่ 

กันยายน 2564 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
และบุคคล และคณะ 

 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

- โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม จ านวน 45 กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

- โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจนในระดับยอดเย่ียม 
- โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในระดับยอดเย่ียม 
- การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่
ในระดับยอดเย่ียม 
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย ในระดับดี
เลิศ 
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ในระดับดีเลิศ 

 
6. งบประมาณที่ใช้ 

6.1 เงินอุดหนุน    จ านวน  6,811,530 บาท  
6.2 เงินอุดหนุน (กิจกรรมพฒันาผู้เรียน) จ านวน  215,400 บาท 
6.3 เงินรายได้    จ านวน   3,346,500 บาท 
6.4 เงินอื่นๆ    จ านวน     - บาท 
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน   10,373,430 บาท 
(สิบล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนสามพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
 
 
 
 



๓๘๓ 
 

7. ประมาณการรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ อื่นๆ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1 กิจกรรมพัฒนาพืน้ท่ีทางการ
เรียนรู้ภายในห้องสมุดฯ 

20,000 
   

ครูกัมปนาท  ค าอ่อน 

2 กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมฯ 

20,000 
   

ครูพรวิภา  สวนมะลิ 

3 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภาษาไทย 

35,000 
   

ครูกัมปนาท  ค าอ่อน 

4 กิจกรรมพัฒนาระบบส านักงาน
บริหารทั่วไป 

25,000 
   

ครูมาลี  คามเกตุ 

5 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน 

768,800 
   

ครูคมสันต์  พลต้น 

6 กิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา 170,000    ครูสราวุธ  กิ่งภาพ 
7 กิจกรรมงานถ่ายภาพ 20,000 

   
ครูจิรวรรณ   
อิศราภรณ์ 

8 กิจกรรมสนับสนุนงาน
ประชาสัมพันธ์ 

20,000 
   

ครูชวนพิศ   
รัตนแสงศรี 

9 กิจกรรมจัดจ้างศิลาวิทย์สาร 90,000 
   

ครูชวนพิศ   
รัตนแสงศรี 

10 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
(ปรับปรุงเรือนพยาบาล) 

10,000 
   

ครูเรณู  ตรีศิริ 

11 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
(จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์) 

20,000 
   

ครูเรณู  ตรีศิริ 

12 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
(วัสดุ อุปกรณ์) 

4,000 
   

ครูเรณู  ตรีศิริ 

13 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
(เฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียง) 

6,000 
   

ครูเรณู  ตรีศิริ 

14 กิจกรรมโภชนาการอาหาร
ปลอดภัย 

 
 150,000  

ครูศศณัฐ  มารยาท 

15  กิจกรรมพัฒนาระบบส านักงาน
บริหารงบประมาณและบุคคล  

90,000 
   

ครูมนัญชยา  ปานฤทธิ์ 

16 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอน (ถ่ายเอกสาร) 

20,000 
   

ครูมนัญชยา ปานฤทธิ์ 

17  กิจกรรมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน (พัสดุ)  

60,000 
   

ครูพัชรีญา  สุวรรณคีรี 



๓๘๔ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ อื่นๆ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

18  กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
แผนงานและสารสนเทศ  

15,000 
   

ครูขนิษฐา  อยู่ข้างแรม 

19  กิจกรรมสนับสนุนการศึกษา 
(ซ่อมบ ารุงยานพานหะ)  

150,000 
   

ครูภมรชัย  ทัดปอย 

20  กิจกรรมพัฒนาระบบส านักงาน
ผู้อ านวยการ  

10,000 
   

ครูศรัลยา  วงเอี่ยม 

21  กิจกรรมพัฒนาทะบียนประวัติ
บุคลากร  

10,000 
   

ครูสุนิสา  ป้อมแย้ม 

22 กิจกรรมพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

25,000 
   

ครูจิดาภา  คงคาสวัสด์ิ 

23 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

20,000 
   

ครูสุกานดา แก้วลอย 

24 กิจกรรมรับนักเรียน 20,000 
   

ครูพรพิสุทธิ์ 
แสงค าธนาศิริ 

25 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
(ตารางสอน) 

10,000 
   

ครูสุกานดา แก้วลอย 

26 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ
ระบบงานทะเบียน-วัดผล 

299,230 
   

ครูพรพิสุทธิ์ 
แสงค าธนาศิริ 

27 กิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักสูตร 
(ส านักงานวิชาการ) 

40,000 
   

ครูหฤทัย  อุดค ามี 

28 กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีส่ือการ
เรียนรู้ฯ 

400,000 
   

ครูพรพิสุทธิ์ 
แสงค าธนาศิริ 

29 กิจกรรมพัฒนาระบบกล้องวงจร
ปิด CCTV 

25,500 
   

ครูภมรชัย  ทัดปอย 

30 กิจกรรมพัฒนาระบบกลุ่มงา
บริหารกิจการนักเรียน 

20,000 
   

กลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน 

31 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษา (ส ารองจ่าย)  

600,000 
   

ส านักงานผู้อ านวยการ 

32 กิจกรรมพัฒนาระบบการเดินทาง
และการด าเนินงานของ
สถานศึกษา (น้ ามันเช้ือเพลิง)  

350,000 
   

ครูมนัญชยา  ปานฤทธิ์ 

33 กิจกรรมการจัดการระบบ
สาธารณูปโภค  

2,200,000 
   

กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณและบุคคล 



๓๘๕ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ อื่นๆ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

(ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท ์ 
ค่าไปรษณีย์)  

34 กิจกรรมพัฒนาระบบไฟฟ้า (จัดซื้อ
หม้อแปลงไฟฟ้า) 

1,000,000 
   

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

35 กิจกรรมพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์5 293,000    ครูศราวุธ  ต้ังใจ 

36 กิจกรรมจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา  

 
 3,196,500  

กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณและบุคคล 

37 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยี  
215,400   

กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณและบุคคล 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,811,530 215,400 3,346,500 - 10,373,430 
(สิบล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนสามพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

- โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 
ระดับยอดเย่ียม 

ตรวจสอบระบบการ
บริหารการจัดการศึกษา 

แบบรายงานผลการนิเทศจาก
ต้นสังกัด 

- โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  

ระดับยอดเย่ียม ตรวจสอบระบบการ
บริหารการจัดการศึกษา 

แบบรายงานผลการนิเทศจาก
ต้นสังกัด 

- การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

ระดับยอดเย่ียม ตรวจสอบระบบการ
บริหารการจัดการศึกษา 

แบบรายงานผลการนิเทศจาก
ต้นสังกัด 

- สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย  

ระดับยอดเย่ียม - ตรวจสอบระบบการบริหาร
การจัดการศึกษา 
- การประเมินความพึงพอใจ 

- แบบรายงานผลการนิเทศ
จากต้นสังกัด 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  

ระดับยอดเย่ียม การประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 



๓๘๖ 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนในระดับยอดเย่ียม 
9.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในระดับยอดเย่ียม 
9.3 การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
      อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
9.4 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
      ในระดับยอดเย่ียม 
9.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
      ในระดับยอดเย่ียม 

 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข) 

      รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
 

 
 

 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอขออนุมัติโครงการ 
                                                          (นางสาวขนิษฐา  อยู่ข้างแรม) 
                                                      หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
 
 

 

ลงช่ือ..................................................เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข) 

      รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
 
 

 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นายทิว  มนูญธรรม) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนตะพานหิน 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมตามโครงการ 
พัฒนาระบบบรหิารจดัการด้วยระบบคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๘ 
 

กลุ่มงาน :  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม   :  พัฒนาพืน้ที่ทางการเรียนรู้ภายห้องสมุดเพื่อสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการค้นคว้า 

   อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  :  ข้อท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
สนองเป้าประสงค์ :  ข้อที่ 3 มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียน       
                                 มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.)   :  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ด้านที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนนุ
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้าง  
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายที่ 4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการ
เรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

สนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  :   
ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  :  นายกัมปนาท  ค าออ่น 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  :  1 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ  :    โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
 

1. หลักการเหตุผล 
 การมีพื้นท่ีท่ีสามารถแสวงหาความรู้ท่ีมีความทันสมัยและเข้าถึงง่ายในการใช้บริการภายห้องสมุด
เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของเอื้อต่อการค้นคว้าหาความรู้ รวมถึงเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาอัน
เป็นทักษะจ าเป็นในการด าเนินชีวิตประจ าวันและยังท าให้เกิดการบูรณาการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งและโครงการพัฒนาห้องสมุด
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีต้องให้มีการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดท่ีมีหนังสือและกิจกรรมดี บรรยากาศดี 
บรรณารักษ์ดี หรือห้องสมุดสามดี (3D)  

 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในความส าคัญของการมีห้องสมุดท่ีดี จึง
ด าเนินการพัฒนาพัฒนาพื้นท่ีทางการเรียนรู้ภายห้องสมุดเพื่อสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการค้นคว้าความรู้อย่างมี
คุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ซึ่งจะท าให้พื้นท่ีความรู้ท่ีนักเรียน
สามารถข้าถึงได้ง่ายเป็นประโยชน์ท่ีเอื้ออ านวยต่อการพัฒนานักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ อีกท้ังยังสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี
สองซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดในระดับโรงเรียนและสถานศึกษาก่อนท่ีจะพัฒนาไปสู่
ระดับประเทศชาติต่อไป 
 



๓๘๙ 
 

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
2.1 เพื่อให้ห้องสมุดมีพื้นท่ีส าหรับการค้นคว้าความรู้อย่างหลากหลายและเพียงพอ 
2.2 เพื่อให้ห้องสมุดเป็นพื้นท่ีสร้างความรู้ท่ีสะดวกและง่ายต่อการเข้าใช้ 
2.3 เพื่อให้ห้องสมุดมีส่ือเทคโนโลยีสนับสนุนการค้นคว้าความรู้ให้บริการ 
2.4 เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ครบถ้วน 

 
3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 

3.1 เชิงปริมาณ  :   
3.1.1 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร ์      จ านวน  1  เครื่อง 
3.1.2 ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ปกติอย่างน้อย จ านวน  1  ครั้ง 

3.2 เชิงคุณภาพ  :  ห้องสมุดมีสภาพส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการแสวงหา
ความรู้ 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม            
                
           
         ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ผู้รั
บ 

ผิด
ชอ

บ 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1.  การเตรียม/วางแผน (P)    
    -  ประชุมวางแผน 

            

คณ
ะก

รร
มก

าร
ด า

เน
ินง

าน
ห้อ

งส
มุด

 2.  การด าเนินงานตามแผน (D) 
    -  เสนอและอนุมัติโครงการ 

            

3.  ด าเนินโครงการ (D) : 
     - ซื้อเครื่องปริ้นท์เตอร์ 
     - ซ่อมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น
เตอร์ 

            

4.  การติดตามตรวจสอบ (C)  
    -  สรุปผลการด าเนินการ 

            

5.  การประเมิน/รายงานผล 
(A) 
    -  ประเมินโครงการ 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิตของโครงกิจกรรม (Output) ผลลัพธ์ของกิจกรรม (Outcome) 

ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องสมุด
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ 

ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการ
แสวงหาความรู้มีเครื่องปริ้นเตอร์ในการด าเนิน
กิจกรรม 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลผลิตของกิจกรรม (Output) ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ท่ีเหมาะสมต่อการแสวงหาความรู้ 

ความพึงพอใจต่อการจัดพื้นท่ีและส่ือ
เทคโนโลยีส าหรับการค้นคว้าความรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของห้องสมุด 

ระดับดีเลิศ 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี รายการ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ 
รวม 

ประเภท
งบประมาณ จ านวน 

ราคา 
(ต่อหน่วย) 

จ านวน 
ราคา 

(ต่อหน่วย) 
1 ซื้อเครื่องปริ้นท์เตอร์และซ่อม

บ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องปริ้นเตอร์ 

- - - - - 20,000 เงินอุดหนุน 

รวม 20,000  
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ความพึงพอใจต่อการจัดพื้นท่ี
และส่ือเทคโนโลยีส าหรับการ
ค้นคว้าความรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพของ
ห้องสมุด ระดับดีเย่ียม 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
พื้นท่ีและส่ือเทคโนโลยีส าหรับการ
ค้นคว้าความรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพของห้องสมุดของผู้ใช้บริการ 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ห้องสมุดมีพื้นท่ีค้นคว้าความรู้หลากหลายและเพียง 
9.2 ห้องสมุดมีพื้นท่ีค้นคว้าความรู้ท่ีสะดวกและง่ายต่อการเข้าใช้ 
9.3 ห้องสมุดมีส่ือเทคโนโลยีสนับสนุนการค้นคว้าความรู้ในการให้บริการ 
9.4 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ครบถ้วน 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) ประจ าปี 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ :  งานพฒันาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ห้องสมุด)  
งบประมาณ  :   20,000 บาท  
โครงการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ   
กิจกรรม  :  พัฒนาพืน้ท่ีทางการเรียนรู้ภายห้องสมุดเพื่อสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการค้นคว้าอย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นายกัมปนาท  ค าอ่อน 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ซื้อเครื่องปริ้นท์เตอร์และซ่อมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ 

- - 
20,000  

  รวมเป็นเงิน 20,000  
( สองหม่ืนบาทถ้วน )  
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กลุ่มงาน :  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม   :  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อมีห้องสมุดที่เอื้อต่อการจัดการ    
                      เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
สนองเป้าประสงค ์ :   ข้อที่ 3 มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.)   :   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ด้านที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  :   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคม 
   แห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายที่ 4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มี คุณภาพ
และมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

สนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  :   
ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  :  นางสาวพรวิภา  สวนมะลิ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  :  1 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ  :    โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
 

1. หลักการเหตุผล 
 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญยิ่งต่อศึกษาค้นคว้าความรู้และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ท้ังยัง
เป็นแหล่งทรัพยากรในการสร้างองค์ความรู้ศาสตร์วิชาแขนงต่าง ๆ อย่างกว้างขวางในทุกสถานท่ีและทุกเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคแห่งความหลากหลายทางการส่ือสารและข้อมูลข่าวสาร การปรับตัวและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้จึงมี     ความจ าเป็นเพื่อให้มีความทันเหตุการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
 การมีพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้ที่มีความทันสมัย ปลอดภัย สะดวกและเข้าถึงง่ายในการใช้บริการภายใน
โรงเรียนเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงเป็นการ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการค้นคว้าส่งผลให้เกิดทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาอันเป็นทักษะจ าเป็นในการด าเนินชีวิตประจ าวันและยังท าให้เกิดการบูรณาการ
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็งและโครงการพัฒนาห้องสมุดในสถานศึกษา     ขั้นพื้นฐานท่ีต้องให้มีการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น
ห้องสมุดท่ีมีหนังสือและกิจกรรมดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์ดี หรือห้องสมุดสามดี (3D) 

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักเห็นความส าคัญของการมีห้องสมุดท่ีดี              
จึงด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อมีห้องสมุดท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เอื้ออ านวยต่อ
การพัฒนานักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ อีก
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ท้ังยังสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดใน
ระดับโรงเรียนและสถานศึกษา     ก่อนท่ีจะพัฒนาไปสู่ระดับประเทศชาติต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

2.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดให้มีสภาพบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการแสวงหาความรู้
ของนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน 

2.2 เพื่อให้ห้องสมุดมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ไว้ส าหรับบริการนักเรียน ครูและบุคลากรของ
โรงเรียน 

2.3 เพื่อให้ส่งเสริมให้มีสถานท่ีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้สู่การสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ในระดับโรงเรียน 
2.4 เพื่อให้ห้องสมุดมีลานกิจกรรมรักการอ่านบริเวณหน้าห้องสมุด ส าหรับนักเรียนใช้อ่านหนังสือและ

ด าเนินกิจกรรม 
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ  :   

3.1.1 มีจัดท าลานกิจกรรมรักการอ่านบริเวณหน้าสมุด  จ านวน 1 แห่ง 
3.1.2 มีการซ่อมแซมช้ันวางกระเป๋า    จ านวน 2 แห่ง 

3.2 เชิงคุณภาพ  :  ห้องสมุดมีสภาพส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการแสวงหา
ความรู้ 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม            
                
                    ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ผู้รั
บ 

ผิด
ชอ

บ 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.พ

. 
มี.

ค.
 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1.  การเตรียม/วางแผน (P)    
    -  ประชุมวางแผน 

            

คณ
ะก

รร
มก

าร
ด า

เน
ินง

าน
ห้อ

งส
มุด

 
2.  การด าเนินงานตามแผน (D) 
    -  เสนอและอนุมัติโครงการ 

            

3.  ด าเนินโครงการ (D) : 
    - จัดท าลานกิจกรรมรักการอ่าน
บริเวณหน้าห้องสมุด 
    - ซ่อมแซมช้ันวางกระเป๋า 

            

4.  การติดตามตรวจสอบ ©  
    -  สรุปผลการด าเนินการ 

            

5.  การประเมิน/รายงานผล (A) 
    -  ประเมินโครงการ 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิตของโครงกิจกรรม (Output) ผลลัพธ์ของกิจกรรม (Outcome) 

   -  ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
ห้องสมุดเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ 
   -  จัดท าลานกิจกรรมรักการอ่านบริเวณหน้า
ห้องสมุด 
    -  ซ่อมแซมช้ันวางกระเป๋า 

ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการแสวงหา
ความรู้ 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลผลิตของกิจกรรม (Output) ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ท่ีเหมาะสมต่อการแสวงหาความรู้ 

ความพึงพอใจต่อการวางแผนและจัด 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของห้องสมุด 

ระดับดีเลิศ 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี รายการ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ 
รวม 

ประเภท
งบประมาณ จ านวน 

ราคา 
(ต่อหน่วย) 

จ านวน 
ราคา 

(ต่อหน่วย) 
1 จัดท าลานกิจกรรมรักการ

อ่านบริเวณหน้าห้องสมุด 
15,000 - - - - 15,000  

2 ซ่อมแซมช้ันวางกระเป๋า 5,000 - - - - 5,000  
รวม 20,000  

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ความพึงพอใจต่อบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพห้องสมุด
ของผู้ใช้บริการ ระดับดีเย่ียม 

ประเมินความพึงพอใจ -  แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพห้องสมุดของผู้ใช้บริการ 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  มีห้องสมุดท่ีมีสภาพบรรยากาศส่ิงแวดล้อมเอื้อต่อการแสวงหาความรู้ของนักเรียน ครูและ
บุคลากร 

9.2  ห้องสมุดมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ไว้ส าหรับบริการนักเรียน ครูและบุคลากร 
9.3  ห้องสมุดเป็นสถานท่ีท่ีส่งเสริมให้และเอื้อต่อการเรียนรู้สู่การสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ 
9.4  ห้องสมุดมีลานกิจกรรมรักการอ่านบริเวณหน้าห้องสมุด ส าหรับนักเรียนใช้อ่านหนังสือและ  

ด าเนินกิจกรรม 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) ประจ าปี 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ :  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ห้องสมุด)  
งบประมาณ  :   20,000 บาท  
โครงการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ   
กิจกรรม  :  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อมีห้องสมุดท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวพรวิภา  สวนมะลิ 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 จัดท าลานกิจกรรมรักการอ่านบริเวณหน้า
ห้องสมุด 

- - 
20,000  

2 ซ่อมแซมช้ันวางกระเป๋า - - 5,000  
  รวมเป็นเงิน 20,000  

( สองหม่ืนบาทถ้วน )  
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กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ :  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อโครงการ  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม    :  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยเพือ่สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอือ้ต่อการ 
      ค้นคว้าความรู้ และการจัดการเรียนรู้ภาษาและวรรณคดีไทยอย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  :  ข้อที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
สนองเป้าประสงค์ :  ข้อที่ 3 มีการบริหารจัดการการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเปน็โรงเรียน 

   มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.)   :   

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ด้านที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ 

      จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  :   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม 
            แห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายที่ 4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ 
   มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ 

จ ากัดเวลาและสถานที่ 
สนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  :   

 ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  :  นายกัมปนาท  ค าออ่น 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  :  1 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ  :    โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
 

1. หลักการเหตุผล 
 การเรียนรู้ภาษาและวรรณคดีไทยในพื้นท่ีท่ีมีบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการ
แสวงหาความรู้ มีความปลอดภัย และมีส่ือเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะด้านภาษาไทยท่ีดี ได้แก่ ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน 
ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาอันเป็นทักษะจ าเป็นในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ข้อท่ี 4 คือ คนไทยได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 ภาษาไทยเป็นพื้นฐานของการหาองค์ความรู้ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต ช่วยให้พัฒนา
สติปัญญา ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมท้ังช่วยช้ีน าการด ารงชีวิตไปในทิศทางท่ีดีใ ห้แก่
มนุษย์ อีกท้ังการอ่านยังเป็นหัวใจส าคัญในกิจกรรมท้ังหลายในการจัดการเรียนรู้ในทุกสาระการเรียนรู้ซึ่งจะ
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้รู้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ การอ่านจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การส่งเสริมให้เกิดกับนักเรียน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตระหนักในความส าคัญของการมีแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาไทยท่ีมี
คุณภาพ จึงด าเนินการพัฒนาพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยให้มีสภาพแวดล้อมและส่ือเทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อ
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การค้นคว้าความรู้ มีความปลอดภัย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ อัน
จะก่อนให้เกิดพื้นท่ีทางการเรียนรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทยท่ีนักเรียนสามารถเข้าถึงได้สะดวกเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาทักษะการฟงั ทักษะการพูด ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนอันเป็นพื้นฐานในการใช้แสวงหา
ความรู้ท่ีส าคัญต่าง ๆ ของนักเรียน  ส่งผลให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องเป็นไป
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดในระดับสถานศึกษา
ก่อนจะน าไปสู่การเรียนรู้ในสังคมระดับชาติต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
2.1 เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยท่ีมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ 
2.2 เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยท่ีมีความปลอดภัยและสะดวกต่อการเข้าใช้บริการ 
2.3 เพื่อให้แหล่งเรียนรู้ภาษาไทยมีส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสนับสนุนการเสริมสร้างพื้นท่ีทางความรู้ 

 
3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 

3.1 เชิงปริมาณ  :   
3.1.1 ปรับปรุงเปล่ียนหน้าต่างบานไม้เป็นหน้าต่างบานเล่ือนพร้อมติดกระจก จ านวน 1 ครั้ง 

3.2 เชิงคุณภาพ  :  แหล่งเรียนรู้ภาษาไทยมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศ ปลอดภัย
และส่ือเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการแสวงหาความรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
4. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม            
                      
           
             ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.2564 

ผู้รั
บผ

ิดช
อบ

 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1.  การเตรียม/วางแผน (P)    
    -  ประชุมวางแผน 

            

คร
ูกล

ุ่มส
าร

ะก
าร

เรีย
นร

ู้ภา
ษา

ไท
ย 2.  การด าเนินงานตามแผน (D) 

    -  เสนอและอนุมัติโครงการ 
            

3.  ด าเนินโครงการ (D) : 
     -  ปรับปรุงเปล่ียนหน้าต่าง
บานไม้เป็นหน้าต่างบานเล่ือน
พร้อมติดกระจก 

            

4.  การติดตามตรวจสอบ (C)  
    -  สรุปผลการด าเนินการ 

            

5.  การประเมิน/รายงานผล (A) 
    -  ประเมินโครงการ 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิตของโครงกิจกรรม (Output) ผลลัพธ์ของกิจกรรม (Outcome) 

แหล่งเรียนรู้ภาษาไทยมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและส่ือเทคโนโลยี
อ านวยความสะดวกในการแสวงหาความรู้ 

แหล่งเรียนรู้ภาษาไทยมีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและส่ือเทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อการ
แสวงหาความรู้ของนักเรียน 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลผลิตของกิจกรรม (Output) ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
แหล่งเรียนรู้ภาษาไทยมี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ส่ือเทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อการ
แสวงหาความรู้ 

ความพึงพอใจต่อการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและส่ือเทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย 

ดีเลิศ 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี รายการ 

เงินงบประมาณ 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ จ านวน 

ราคา 
(ต่อหน่วย) 

จ านวน 
ราคา 

(ต่อหน่วย) 
1 ปรับปรุงเปล่ียนหน้าต่างบานไม้

เป็นหน้าต่างบานเล่ือนพร้อมติด
กระจก 

35,000 - - - - 35,000 เงินอุดหนุน 

รวม 35,000  
(สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)   

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ความพึงพอใจต่อบรรยากาศสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและส่ือเทคโนโลยีท่ีให้บริการ
ของแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  มีแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยท่ีมีคุณภาพ 
9.2  มีแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยท่ีมีความปลอดภัยและสะดวกต่อการเข้าใช้บริการ 
9.3  มีแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยท่ีมีส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสนับสนุนการเสริมสร้างพื้นท่ีทางความรู้ 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) ประจ าปี 2564 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ :  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
งบประมาณ   :  35,000 บาท  
โครงการ  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
กิจกรรม    :  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการค้นคว้าความรู้ 
           และการจัดการเรียนรู้ภาษาและวรรณคดีไทยอย่างมีคุณภาพ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นายกัมปนาท  ค าอ่อน 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ปรับปรุงเปล่ียนหน้าต่างบานไม้เป็นหน้าต่าง
บานเล่ือนพร้อมติดกระจก 

- - 
35,000  

  รวมเป็นเงิน 35,000  
( สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน )  
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กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนาระบบส านักงานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   
สนองเป้าประสงค์      ข้อที่ 3. มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียน 
 มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.)  
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         ด้านที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านที่ 4. เป็นพลเมืองดี 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางมาลี   คามเกตุ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564   
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
เนื่องจากงานส านักงานและประชาสัมพันธ์ ท่ีหน้าท่ีรับ-ส่งหนังสือเข้าออก จัดซื้อ บ ารุงรักษาวัสดุ

ครุภัณฑ์ ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆของกลุ่มงานท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน และให้การบริการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงจ าเป็นต้องใช้วัสดุส านักงาน 
เพื่อจัดระบบงานส านักงานให้มีประสิทธิภาพ  มีระเบียบสามารถบริการได้อย่างรวดเร็ว 

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

2.1 เพื่อจัดระบบงานส านักงานและเลขานุการ  
2.2 เพื่อสร้างประทับใจแก่ผู้รับบริการ 

 2.3 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างานด้านบริการ 
 
3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 

3.1 เชิงปริมาณ 
มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของระบบส านักงาน เพียงพอ และเหมาะสม
ต่อการ 

ใช้งานในกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
3.2 เชิงคุณภาพ 

การด าเนินงานระบบงานส านักงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไปเกิดความคล่องตัว และประสิทธิภาพ 
3.3 เชิงคุณธรรม 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ของกลุ่มงานบริหารทั่วไปตามระเบียบของทางราชการ จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
    1) ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนด าเนินงาน  
    2) ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ ในส านักงาน 
    3) จัดท าโครงการและเสนออนุมัติ 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ 
คุณธรรม) 
    1) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตามระเบียบของทางราชการ 
    2) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน)    
    1) หลักฐานการเบิก - จ่าย 
    2) ตรวจสอบความเรียบร้อยของวัสดุ อุปกรณ์ 
ต่างๆ 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
     พอประมาณ) 
    1) ส ารวจความพึงพอใจในการบริการ 
    2) จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน 

 
 

1 – 10 ตุลาคม 
2563 

 
 

24 ตุลาคม 2563 –    
30 กันยายน 2564 

 
 
 

24 ตุลาคม 2563 
– 

30 กันยายน 2564 
 
 

1- 10 ตุลาคม 
2564 

 
 

นางมาลี  คามเกตุ 
 
 

นางมาลี  คามเกตุ และ
คณะ 

 
 
 
 

นางมาลี  คามเกตุ และ
คณะ 

 
 
 

นางมาลี  คามเกตุ และ
คณะ 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1) โรงเรียนมีระบบงานส านักงานท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพ 
2) งานส านักงานมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ส านักงานเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน 

1) สังเกตจากการขอรับบริการ 
2) สอบถามจากผู้ขอรับบริการ 
3) ประเมินผลส าเร็จของงาน 
4) สรุปรายงานโครงการ 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1) สังเกตจากการขอรับบริการ 
2) สอบถามจากผู้ขอรับบริการ 
3) ประเมินผลส าเร็จของงาน 

  4) สรุปรายงานโครงการ 

- มีการจัดท าแผนการพัฒนาการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ  
พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด อยู่ใน
ระดับคุณภาพ 

90% 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ   25,000  บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใน
ส านักงาน 

- - 18,000 7,000 อุดหนุน - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

- มีการจัดท าแผนการพัฒนา
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนด อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 

1. สังเกตจากการขอรับบริการ 
2. สอบถามจากผู้ขอรับบริการ 
3. ประเมินผลส าเร็จของงาน 
 4. สรุปรายงานโครงการ 

1. แบบสอบถามการขอใช้
บริการ 

2. แบบประเมิน 
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 การจัดระบบงานส านักงานและ เลขานุการมีประสิทธิภาพ 
     9.2 ผู้รับบริการมีความประทับใจ 
     9.3 เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานส านักงานบริหารทั่วไป งบประมาณ 25,000 บาท 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ กิจกรรมพัฒนาระบบส านักงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมาลี   คามเกตุ 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย (บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 50 รีม 120 6,000  

2. ตลับหมึกโทนเนอร์ Cartridge-328 ด า Canon 2 ตลับ 2,500 5,000  

3. หมึกปริ้น แบบเติมสีด า  3 ขวด 280 840  

4. หมึกปริ้น แบบเติมสี น้ าเงิน,แดง,เหลือง 6 ขวด 280 1,680  
5. ซ่อมล้างแอร์ 1 เครื่อง 500 500  

6. แท่นตัดกระดาษ 1 ช้ิน 420 420  

7. กระดาษปกสีชมพู,สีฟ้า,สีเขียว 3 รีม 80 240  

8. กระดาษโฟโต้อิงค์เจ็ท 2 รีม 150 300  

9. กระดาษกาวสองหน้าบาง ¾ นิ้ว  10 ม้วน 35 350  

10. ปากกาเคมี 2 หัว คละสี 6 ด้าม 90 90  

11. ปากกาลบค าผิด 8 แท่ง 50 400  

12. กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ TOA 1 ขวด 70 70  

13. ถ่านก้อนเล็ก+ใหญ่ 3 ชุด 60 180  

14. ใบมีดคัตเตอร์ 18 มม.  2 กล่อง 30 60  

15. กระดาษกาว  15 ม้วน 30 450  

16. ลวดเย็บ (แพ็ค24กล่อง)  2 กล่อง 310 620  

17. ตรายาง 2 ตัว 400 800  

18. เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 7,000 7,000  

รวมเป็นเงิน 25,000  

                                         (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  
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กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
สนองเป้าประสงค์      ข้อที่ 3 มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยคุณภาพ  
       ด้านที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
       ด้านที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 

 มีคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง 
 การเรียนรู้ 

สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านที่ 4. เป็นพลเมืองดี 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายคมสันต์  พลต้น 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม   ตลอดปีการศึกษา 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีให้การศึกษาแก่เยาวชน เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ มี
คุณธรรม จริยธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสภาพอาคารห้องเ รียนบางส่วนช ารุดทรุด
โทรมเนื่องจากใช้งานมานาน อาคารและห้องส านักงานมีไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา จึงควรซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเพื่อใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนให้มากท่ีสุด เพื่อให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ ห้องสนับสนุนการเรียนการสอน 
ห้องส านักงานถือว่ามีความส าคัญท่ีจะช่วยให้บุคลากรทางการศึกษาช่วยสนับสนุนให้ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนมีคุณภาพ ปัจจุบันการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังท่ีสองของนักเรียนซึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ 
มากกว่าอยู่ท่ีบ้าน  
จึงสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษในการจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศท่ีดี เหมาะสมและลดภาวะท่ีเป็นพิษ 
เพื่อพัฒนา ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาของนักเรียนให้ดีท่ีสุด 
 

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
2.1 เพื่อจัดห้องเรียนได้ครบตามความต้องการ เหมาะสม สวยงาม มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียน
การสอน 
2.2 เพื่อจัดห้องส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระเบียบในการใช้งานอย่างชัดเจน  
2.3 เพื่อจัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน 
2.4 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนท่ีช ารุดให้ใช้งานได้ตามปกติและสวยงาม 
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2.5 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆส าหรับนักเรียน 
2.6 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 จัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน ได้รอ้ย
ละ 90 
     3.1.2 ซ่อมแซมอาคารเรียนให้สวยงามและมีบรรยากาศ ปลอดภัย ได้ร้อยละ 85 
     3.1.3 จัดห้องส านักงานให้เป็นเอกเทศ เป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา           

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ได้ร้อยละ 85 
     3.1.4 จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอื้อต่อการจัดระเบียบการเรียนการสอน ได้ร้อยละ 85 
3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 นักเรียนมีห้องเรียนครบตามความต้องการ เหมาะสม สวยงาม มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนการสอน 
     3.2.2 นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้บริการจากห้องส านักงานท่ีมีประสิทธิภาพ และมี

ระเบียบในการใช้บริการอย่างชัดเจน  
     3.2.3 นักเรียนและครูมีห้องท่ีใช้สนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับความต้องการ 
     3.2.4 นักเรียนได้รับประโยชน์จากอาคารเรียนท่ีใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย 
3.3 เชิงคุณธรรม 
     3.3.1 นักเรียนมีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม 
      3.3.2 นักเรียนมีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันท้ังโรงเรียน 
      3.3.3 นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านความพอเพียง ความกตัญญู และความซื่อสัตย์สุจริต
ในโรงเรียนเพิ่มข้ึน 
     3.3.4 นักเรียนมีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ และบูรณาการไว้ในช้ันเรียน 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
    1) ประชุมวางแผนเสนอขออนุมัติโครงการ   
    2) แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ มอบหมายหน้าท่ี 
    3) ด าเนินงานตามโครงการ 
    4) สรุป/ประเมินผล 
 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ 
คุณธรรม) 
    - ด าเนินกิจกรรม 
    1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
    2) ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

 
 
 

ต.ค. 2564 
 
 
 
 

 
 
นายคมสันต์  พลต้น และ
ครูทีมงานอาคารสถานท่ี 

 
 

นายคมสันต์  พลต้น และ
ครูทีมงานอาคารสถานท่ี 

 
 
 

นายคมสันต์  พลต้น 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
    3) จัดสภาพแวดล้อมสวนหย่อมบริเวณโรงเรียน 
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน)     
    1) ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
     พอประมาณ) 
    1) ประเมินโครงการ 
    2) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 2563 – ก.ย. 
2564 

 
 

ก.ย. 2564 
ก.ย. 2564 

 
 

นายคมสันต์  พลต้น 
นายคมสันต์  พลต้น 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1) จัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้
เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน 
ได้ร้อยละ 90 
2) ซ่อมแซมอาคารเรียนให้สวยงามและมี
บรรยากาศ ปลอดภัย ได้ร้อยละ 85 
 

1) นักเรียนมีห้องเรียนครบตามความต้องการ 
เหมาะสม สวยงาม มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียน
การสอน 
2) นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้บริการจาก
ห้องส านักงานท่ีมีประสิทธิภาพ และมีระเบียบใน
การใช้บริการอย่างชัดเจน  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1) จัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้
เพียงพอกับความต้องการของครูและ
นักเรียน ได้ร้อยละ 90 
2) ซ่อมแซมอาคารเรียนให้สวยงามและมี
บรรยากาศ ปลอดภัย ได้ร้อยละ 85 
3) จัดห้องส านักงานให้เป็นเอกเทศ เป็น
ระเบียบมีประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ ได้ร้อยละ 85 
4) จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอื้อต่อการจัด
ระเบียบการเรียนการสอน ได้ร้อยละ 85 
 

1)  ฝ่ายอาคารสถานท่ีมีเป้าหมายท่ีจะจัด
ห้องเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการของครู
และนักเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
อย่างมีคุณภาพ 
2)  ฝ่ายอาคารสถานท่ีมีเป้าหมายท่ีจะ
ปรับปรุงอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี 
ปลอดภัย และสวยงาม มีบรรยากาศเหมาะ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน อย่างมี
คุณภาพ 
3)  ฝ่ายอาคารสถานท่ีมีเป้าหมายจัดห้อง
ส านักงานต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี  
เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการอย่างมี
คุณภาพ 
4)  ฝ่ายอาคารสถานท่ีมีเป้าหมายจัดภูมิทัศน์
โรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
อย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
……90…..% 

 
 
 
 
……85…..% 

 
 
 

……85…..% 
 
 

……85…..% 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ   768,800 บาท  (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) จ าแนก
รายการใช้จ่ายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ - - 768,80

0 
- เงินอุดหนุน - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 768,800 
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1) ฝ่ายอาคารสถานท่ีมีเป้าหมายท่ี
จะจัดห้องเรียนให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของครูและนักเรียน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน อย่างมี
คุณภาพ 
2) ฝ่ายอาคารสถานท่ีมีเป้าหมายท่ี
จะปรับปรุงอาคารเรียนให้อยู่ใน
สภาพที่ดี ปลอดภัย และสวยงาม มี
บรรยากาศเหมาะส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ 
3) ฝ่ายอาคารสถานท่ีมีเป้าหมายจัด
ห้องส านักงานต่างๆเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ดี เกิดประโยชน์สูงสุดกับทาง
ราชการ อย่างมีคุณภาพ 
4) ฝ่ายอาคารสถานท่ีมีเป้าหมายจัด
ภูม-ิทัศน์โรงเรียนให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

1) สังเกตจากการขอรับบริการ 
2) สอบถามจากผู้ขอรับบริการ 
3) ประเมินผลส าเร็จของงาน 
4) สรุปรายงานโครงการ  

1) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2) แบบขอใช้อาคารสถานท่ี 
3) แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีห้องเรียนครบตามความต้องการ เหมาะสม สวยงาม มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียน
การสอน                

 9.2 โรงเรียนมีห้องส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระเบียบในการใช้งานอย่างชัดเจน 
    9.3 โรงเรียนมีห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน 

9.4 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีสะอาด ปลอดภัย มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ให้บริการ
แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยราชการอื่นๆ 

 
 



๔๐๘ 
 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารงานทั่วไป 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม งานโสตทัศนศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพ 
สนองเป้าประสงค์  ข้อที่ 3 มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.)  

มาตรฐานที่ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ด้านที่ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาพและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายสราวุธ  ก่ิงภาพ และเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ ์ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนมีความส าคัญในด้านการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  รวมถึงการให้บริการแก่ชุมชน  องค์กรภาครัฐต่างๆ เพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจะต้องมีโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ
แก่การให้บริการกับบุคลากรในสถานศึกษา องค์กรและชุมชน 
 2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

1. มีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนอย่างมี
คุณภาพ  

2. เพื่อให้มีส่ือผสมและส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอแก่การให้บริการแก่
นักเรียน  บุคลากร ชุมชนและองค์กรต่างๆ   
3. เปา้หมายในการด าเนนิกิจกรรม 

3.1 เชิงปริมาณ 
ครู – นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนชุมชนได้รับบริการการใช้ส่ือเทคโนโลยี เพื่อจัด

กิจกรรมส่งเสริมการเรียน การสอน อย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของวัสดุอุปกรณ์ทีมี 
3.2 เชิงคุณภาพ 
มีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนอย่างมีคุณภาพ

อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
3.3 เชิงคุณธรรม 
ช่วยเหลืองานอาสาสมัคร ชุมชม บ าเพ็ญประโยชน์ด้วยความเต็มใจ 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
    1) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
    2) ส ารวจส่ือและระบบเครื่องเสียงท่ีต้องซ่อม และ
จัดซื้อเพิ่มเติม 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ คุณธรรม) 
    1. กรรมการน าผลส ารวจวางแผนการจัดซื้อ  

ซ่อมแซม  
ปรับปรุง  วัสดุอุปกรณ์   
   2. ก าหนดกิจกรรม โครงการท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการพัฒนาการให้บริการแก่ คณะครู นักเรียน  และ
ชุมชน 
   3. บุคลากรงานโสตทัศนศึกษาประชุม วางแผนการ
ติดต้ัง การใช้งานวัสดุ อุปกรณ์  การซ่อมหรือปรับปรุง
การท างาน 
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน)     

1. จัดท าปฏิทินการด าเนินการ 
2. การจัดท ารายงานกิจกรรม/โครงการ 

4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
     พอประมาณ) 
1. ใช้แบบส ารวจ  แบบสอบถามความพึงพอใจใน

การให้บริการของงานโสตทัศนศึกษา 
2. รายงานการประเมินกิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา 

เดือนตุลาคม 2563 
 
 
 
เดือน พฤศจิกายน ถึง 
ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 
เดือน พฤศจิกายน ถึง 
ธันวาคม 2563 
 
เดือน สิงหาคม ถึง 
กันยายน  2564 
 

นายสราวุธ  กิ่งภาพ 
และคณะท างาน 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1. งานโสตทัศนศึกษามีการให้บริการท้ัง
ทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมัย  และมี
ประสิทธิภาพ เพียงพอกับการใช้งาน
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

1. นักเรียน บุคลากร ชุมชนและองค์กรต่างๆ  มีความพึง
พอใจกับการให้บริการ  ท้ังทางด้านวัสดุ อุปกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. งานโสตทัศนศึกษามีการให้บริการท้ัง
ทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมัย  และมี
ประสิทธิภาพ เพียงพอกับการใช้งาน เหมาะสม

1. มีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 
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ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
กับสภาพของสถานศึกษา 2. มีการจัดส่ือทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ   170,000  บาท  ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน ) จ าแนกรายการใช้จ่าย
ดังนี ้

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 ซ่อมบ ารุงชุดเครื่องขยายเสียง  30,000   30,000  
2 ไฟตกแต่งเวที หอประชุมแลห้อง

โสตทัศนศึกษา 
  10,000  10,000  

3 โดรนถ่ายภาพทางอากาศ    32,000 32,000  
4 แร็คเครื่องเสียง    8,000 8,000  
5 ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ  90,000   90,000  

 (มีเครื่องท่ีรอซ่อมจ านวน 3 
เครื่อง) 

      

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  120,000 10,000 40,000 170,000  

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. งานโสตทัศนศึกษามีการให้บริการ
ท้ังทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมัย  
และมีประสิทธิภาพ เพียงพอกับการใช้
งาน เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

1) แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการให้บริการ  ท้ัง
ทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

- ความพึงพอใจในการให้บริการ 
- ความพึงพอใจกับวัสดุและ

อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีส่ือทัศนูปกรณ์ในการให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน อย่างมีคุณภาพ  ทันสมัย

และเพียงพอกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานส านักงานบริหารทั่วไป งบประมาณ 170,000 บาท 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสราวุธ  ก่ิงภาพ 

ล าดับ
ที 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ซ่อมบ ารุงชุดเครื่องขยายเสียง  30,000 30,000  
2 ไฟตกแต่งเวที หอประชุมแลห้องโสตทัศนศึกษา 2 ชุด 5,000 10,000  
3 โดรนถ่ายภาพทางอากาศ 1 ชุด 30,000 30,000  
4 แร็คเครื่องเสียง 1 ตู้ 7,000 7,000  
5 ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 2 ชุด 30,000 60,000  

 (มีเครื่องท่ีรอซ่อมจ านวน 2 เครื่อง)     
6 Hollyland Mars 300  1 ชุด 17,000 17,000  

 (100M Wireless HDMI)     

7 HDMI Capture Card APS HDMI To USB3.0  1 ชุด  8,000 8,000  
 Converter (1080P/60fps)     

8 Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 1 ชุด  8,000 8,000  

  รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 170,000  
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กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารงานทั่วไป 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม งานถ่ายภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   
สนองเป้าประสงค์  ข้อที่ 3. มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.)  

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ด้านที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนนุการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านที่ 4. เป็นพลเมืองดี 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวจิรวรรณ อิศราภรณ์ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564   
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
 เนื่องด้วยการถ่ายภาพเป็นการรวบรวมข้อมูลท้ังนกัเรียนและบุคลากรท ากิจกรรมต่างๆ ท้ังใน

โรงเรียน 
และนอกโรงเรียน เพื่อเป็นหลักฐานในการเผยแพร่และรองรับการประเมินจงึได้จัดท าโครงการ

ถ่ายภาพขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์กิจกรรม 

2.1 เพื่อถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  
2.2 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน 
2.3 เพื่อรองรับการประเมิน 

3. เปา้หมายในการด าเนนิกิจกรรม 
9.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 โรงเรียนมีภาพร่องรอยการท ากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน 
9.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 มีรูปภาพสามารถน าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนได้
เป็นอย่างดี 

3.3 เชิงคุณธรรม 
 3.3.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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      4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
    1) ประชุมและวางแผนในการท าโครงการ  
    2) เสนออนุมัติโครงการ 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ 
คุณธรรม) 
    1) ถ่ายภาพกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชนท่ีมี
ส่วนร่วม 
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน)    
    1) เผยแพร่กิจกรรมในโรงเรียน 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
     พอประมาณ) 
    1) สรุปผลการประเมินโครงการ 
    2) จัดท ารายงานโครงการเสนอฯ 

 
7-10 ต.ค. 63 

4 พ.ย. 63                
17 พ.ย. 63 – 
30 ก.ย.64 

 
17 พ.ย. 63 –30 ก.ย.

64 
 
 

กันยายน 2564 
 
 

 
นางสาวจิรวรรณ อิศรา

ภรณ์ 
และคณะ 

นางสาวจิรวรรณ อิศรา
ภรณ์ 

และคณะ 
 

นางสาวจิรวรรณ อิศรา
ภรณ์ 

และคณะ 
 

นางสาวจิรวรรณ อิศรา
ภรณ์ 

และคณะ 
 

 
     5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1) ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
 

1) โรงเรียนใช้ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กิจกรรมของโรงเรียน
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
2) ภาพถ่ายสามารถใช้ประกอบเอกสารการ
ประเมินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนได้ 
 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1) โรงเรียนใช้ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
กิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ 
2) ภาพถ่ายสามารถใช้ประกอบเอกสาร
การประเมินโครงการ/กิจกรรมของ
โรงเรียนได้ 

1) มีการบริหารจัดการระบบการ
จัดเก็บข้อมูล เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสมกับสภาพ
สถานศึกษา 
2) บุคลากรโรงเรียนตะพานหินมีความ
พึงพอใจในกิจกรรม 

ดีเย่ียม 
 
 
 

90% 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ   20,000บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

ในส านักงาน 
- - - 20,000 20,000 - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - - 20,000 20,000 - 
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1) มีการบริหารจัดการระบบ
การจัดเก็บข้อมูล เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการท่ี
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 
2) บุคลากรโรงเรียนตะพาน

หินมีความพึงพอใจในกิจกรรม
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 

1. สังเกตจากความพึงพอใจ
ของผู้ขอรับบริการ 
2. สอบถามจากผู้ขอรับบริการ 
3. ประเมินผลส าเร็จของงาน 
 4. สรุปรายงานโครงการ 

1. แบบสอบถามการขอใช้
บริการ 

2. แบบประเมิน 
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 การจัดระบบงานส านักงานมีประสิทธิภาพ 
     9.2 ผู้รับบริการมีความประทับใจ 
     9.3 เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานส านักงานบริหารทั่วไป งบประมาณ 20,000 บาท 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ กิจกรรม งานถ่ายภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิรวรรณ อิศราภรณ์ 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย (บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. กล้อง Canon eos m50 1 20,000 20,000  

รวมเป็นเงิน 20,000  

                                         (สองหม่ืนบาทถ้วน)  
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กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารทั่วไป 
ชื่อโครงการ โครงการสร้างเสริมการบริหารจัดการที่เป็นระบบ 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ 
  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดจ้างศิลาวิทย์สาร 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
สนองเป้าประสงค์ ข้อที่ 3. มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียน 

  มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของสพฐ. : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ด้านที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านที่ 4. เป็นพลเมืองดี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นางชวนพิศ  รัตนแสงศรี และทีมงานประชาสัมพันธ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ:  1  ตุลาคม  2563 -  30  กันยายน  2564  
ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
 
1.ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากงานประชาสัมพันธ์ต้องมีการเผยแพร่ข่าวสารและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองของ
นักเรียน  จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี/อุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ ในการเผยแพร่ข่าวสารและส่ิงพิมพ์ เพื่อให้มี
เอกสารข้อมูลของโรงเรียนในเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละปีและความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับ
อาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท่ีช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน 
 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องให้บริการแก่บุคคลภายใน 
และผู้มาติดต่อจากภายนอก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดระบบการบริหารงานของงานประชาสัมพันธใ์ห้เป็น
ระบบ มีระเบียบ สามารถบริการได้อย่างรวดเร็ว 

 2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อจัดระบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ 
 2.2 เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ 
 2.3 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างานประชาสัมพันธ์ 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครู-บุคลากรโรงเรียนตะพานหิน  จ านวน  120  คน 
  3.1.2 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนตะพานหนิ  จ านวน  2,200  คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครู  นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารได้รวดเร็ว 

ขึ้นและเข้าใจตรงกัน 
  3.2.2  ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กันและกนัและบริการได้สะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น 
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 3.3 เป้าหมายเชิงคุณธรรม 
  สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบท่ีดีงาม 
4.  วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน (Plan)(P : หลักเหตุผล,พอประมาณ) 
สอดคล้องกับมิติ ด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
1.  ประชุมวางแผนโครงการและกิจกรรม 
2.  เสนอขออนุมัติโครงการ 

 
 

ต.ค.63 
ต.ค.63 

 
 
นางชวนพิศ  รัตนแสงศรี 
และทีมงานประชาสัมพันธ์ 

การด าเนินงานตามแผน  (Do)(D : ความรู้ คุณธรรม) 
1.ด าเนินกิจกรรมท่ี 1, 2  
- พัฒนาระบบงานส านักงานประชาสัมพันธ์ 
- จัดท าวารสารศิลาวิทย์ 

 
ต.ค.63-ก.ย. 64 

 
นางชวนพิศ  รัตนแสงศรี 

การติดตาม/ตรวจสอบ  (Check)(C : มีภูมิคุ้มกัน) 
1.  ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 

 
ต.ค.63 

 
นางชวนพิศ  รัตนแสงศรี 

การประเมิน/รายงานผล  (Act)( A : หลักเหตุผล  
พอประมาณ) 
1.  ประเมินโครงการ 
2.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

ก.ย.64 
ก.ย.64 

 
 
นางชวนพิศ  รัตนแสงศรี 
นางชวนพิศ  รัตนแสงศรี 

 
5.  การวัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1. ร้อยละของครูโรงเรียนตะพานหิน ได้รับความรู้
ทราบข่าวสารจากทางโรงเรียนตะพานหนิ 
2.ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนตะพานหิน ได้รับ
ความรู้ ทราบข่าวสารจากทางโรงเรียนตะพานหิน 
3. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนของโรงเรียน
ตะพานหิน ได้รับความรู้ ทราบข่าวสารจากทาง
โรงเรียนตะพานหิน 

1. แบบส ารวจ 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบส ารวจ 
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6.  งบประมาณ   
 กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ  110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ท่ี รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ ประเภท

งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน

ประชาสัมพันธ์ 
- - 20,000 - เงินอุดหนุน 

2 จัดจ้างพิมพ์วารสารศิลา
วิทย ์

- 90,000 - - เงินอุดหนุน 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 110,000 
(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 จัดระบบการบริหารของงานประชาสัมพันธ์ดีข้ึน 
 7.2 มีเอกสารส่ิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 
 7.3 นักเรียนและครู ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสารจากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนตะพานหิน 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม  : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
สนองกลยุทธโรงเรียนข้อที ่

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและทักษะในศตวรรษที่ 21 
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

สนองเป้าประสงค์   
ข้อที่  3. มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3มฐ.)  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สนองกลยุทธ์กระทรวงศึกษาธิการ   
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชการที่  10 ข้อที่ 
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง  30 กันยายน  พ.ศ.2564 
ลักษณะโครงการ    (   )     โครงการต่อเนื่อง      (        )      โครงการใหม่ 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี  โครงการส่งเสริมสุขภาพ เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างหลักประกันสุขภาพพื้นฐานโดยมีโรงเรียนเป็น
จุดเริ่มต้น และเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพอนามัยท่ีอาศัยความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างนักเรียน
กับครอบครัว และชุมชน  

โรงเรียนตะพานหิน มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและบุคลากร 
ด้านสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม  เพราะถ้าผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ก็จะมีผลสัมฤทธิ์
ด้านการเรียน การรับรู้ และมีความสุขในสังคม  จึงได้ด าเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้นเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมเฝ้าระวัง และแก้ปัญหาสุขภาพนักเรียน 
3. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
4. เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียง 
5. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านสุขภาพโดยมีผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 
7. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน 
8. เพื่อนักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 
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3. เปา้หมายในการด าเนนิกิจกรรม 
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนตะพานหินร้อยละ 85 
3.1.1 มีความพึงพอใจในบรรยากาศส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน  
3.1.2 ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และแก้ปัญหาสุขภาพ 
3.1.3 ได้รับพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
3.1.4 ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียง 
3.1.5 ร้อยละ 85 ของบุคลากรในโรงเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ 
3.1.6 นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมในระดับดี ร้อยละ 90 

    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีความพึงพอใจในบรรยากาศส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน  
3.2.2 นักเรียนได้รับการเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ และแก้ปัญหาสุขภาพ 
3.2.3 นักเรียนได้รับพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
3.2.4 นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียง 
3.2.5 บุคลากรในโรงเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ  
3.2.6 ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพนักเรยีน บุคลากรในโรงเรียน 
3.2.7 นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมในระดับดี 

    3.3 เป้าหมายเชิงคุณธรรม 
นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนตะพานหินเห็นความส าคัญในการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) หลักเหตุผล พอประมาณ   
-  ประชุม วางแผนคณะกรรมการด าเนินงาน 
-  ก าหนดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับโครงการ 

ต.ค.63 งานส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

การด าเนินงานตามแผน (Do) หลักความรู้ คุณธรรม 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

-  ปรับปรุงเรือนพยาบาล 
-  จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
-  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมต่าง 
-  การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 
-  การตรวจสุขภาพในช่องปากและฟัน 
-  การทดสอบสายตาและการได้ยิน 
-  การตรวจสุขภาพด้วยตนเองอย่างง่าย 
-  อบรม ยสร. 
-  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/เฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียง 
-  การตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี 

    -  การบริจาคโลหิต 

พ.ย.63 – ก.ย.64 งานส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การติดตามตรวจสอบ (Check) หลักมีภูมิคุ้มกัน พ.ย.63 – ก.ย. 64  
-  ประเมินจากสถิติการเข้ารับบริการ 
-  สอบถามความพึงพอใจ 
 

 งานส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

การประเมิน/รายงานผล (Act)   
 - ประชุมสรุป/พัฒนาและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
 - รายงานผลการด าเนินงานต่อฝ่ายบริหาร 
 

กันยายน  64 งานส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต(Output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(Outcome)ของกิจกรรม 
 
1.นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในบรรยากาศ
ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน ได้รับการปฐมพยาบาลและบริการ
ด้านสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย 
2.นักเรียนได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ 
- นักเรียนร้อยละ 85  มีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุอยู่ใน
เกณฑ์ ดี (สูงตามเกณฑ์) 
- นักเรียนร้อยละ 85  มีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงอยู่ใน
เกณฑ์ดี (สมส่วน) 
3.นักเรียนได้รับพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ 
- นักเรียน ม.1-3 ร้อยละ 100  ได้รับการตรวจสุขภาพ
ในช่องปากโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข นักเรียนท่ีมปีัญหา
สุขภาพในช่องปากได้รับบริการแนะน าแก้ไข 
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการทดสอบสายตาและ
การได้ยิน ปีละ 1 ครั้ง 
- นักเรียน ม.1 ม. 4 ร้อยละ 100 ตรวจสุขภาพด้วย
ตนเองอย่างง่ายและบันทึกผลการตรวจสุขภาพ เทอมละ 
1 ครั้ง 
4.การส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียง 
-  มีการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเส่ียงโดยนักเรียนแกนน า ยสร. 
5.การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 
- บุคลากรร้อยละ 100  ได้รับการตรวจสุขภาพประจ า 
ปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้รับการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารสุขภาพ 

 
1.ได้รับบริการด้านสุขภาพ มีสุขภาพที่ดีขึ้น 
 
 
2.นักเรียนมีน้ าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 
3.นักเรียนได้รับการตรวจและพัฒนาพฤติกรรมการรักษา
ความสะอาดช่องปากและฟัน ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
  
 
 
 
4.นักเรียนมีสุขภาพจิตท่ีดีมีความรู้ในการป้องกันพฤติกรรม
เส่ียง 
 
5.บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง และ
ได้รับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสุขภาพ 
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ผลผลิต(Output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(Outcome)ของกิจกรรม 
6.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
สุขภาพนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน 
- กิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยกิ่งกาชาดจังหวัด 
7. นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม
ในระดับดี  
 

6.ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน และ
บุคลากรในโรงเรียน 
 
7.นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมใน
ระดับดี  ร้อยละ 90 
 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลผลิต(Output)ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจใน
บรรยากาศส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน ได้รับการ
ปฐมพยาบาลและบริการด้านสุขภาพเมื่อ
เจ็บป่วย 
2.นักเรียนได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ 
- นักเรียนร้อยละ 85  มีส่วนสูงตามเกณฑ์
อายุอยู่ในเกณฑ์ ดี (สูงตามเกณฑ์) 
- นักเรียนร้อยละ 85  มีน้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ดี (สมส่วน) 
3.นักเรียนได้รับพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
- นักเรียน ม.1-3 ร้อยละ 100  ได้รับการ
ตรวจสุขภาพในช่องปากโดยเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข นักเรียนท่ีมีปัญหาสุขภาพในช่อง
ปากได้รับบริการแนะน าแก้ไข 
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการทดสอบ
สายตาและการได้ยิน ปีละ 1 ครั้ง 
- นักเรียน ม.1 ม. 4 ร้อยละ 100 ตรวจ
สุขภาพด้วยตนเองอย่างง่ายและบันทึกผลการ
ตรวจสุขภาพ เทอมละ 1 ครั้ง 
4.การส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเส่ียง 
-  มีการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้า
ระวังพฤติกรรมเส่ียงโดยนักเรียนแกนน า 
ยสร. 
5.การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 
- บุคลากรร้อยละ 100  ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้รับการ

โรงเรียนมีการบริหารจัดการและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ท าให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรม และ
ส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ มุ่งเน้น  สุขศึกษา
ในโรงเรียน  อนามัยส่ิงแวดล้อม บริการอนามัย
โรงเรียน  และความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ
โรงเรียนในระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 



๔๒๒ 
 

ผลผลิต(Output)ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสุขภาพ 
6.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พัฒนาสุขภาพนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน 
- กิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยกิ่งกาชาด
จังหวัด 
7. นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและ
ลักษณะจิตสังคมในระดับดี ร้อยละ 90 
 
 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ  40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรมรายการ 
งบประมาณแยกตามรายการและกิจกรรรม ประเภท

งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 -  ปรับปรุงเรือนพยาบาล  10,000    
2 -  จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์  20,000    
3 -  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรม

ต่าง 
  4,000   

4 -  กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะทุโภชนาการ  2,500    
5 -  กิจกรรมอบรม ยสร.  1,000    
6 -  กิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียง   2,500   
      -  กิจกรรมตรวจสุขภาพในช่อง

ปากและฟัน 
     

      -  กิจกรรมทดสอบสายตาและการ
ได้ยิน 

     

      -  กิจกรรมตรวจสุขภาพด้วย
ตนเอง 

     

      -  กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร
ประจ าปี 

     

      -  กิจกรรมบริจาคโลหิต           
 รวม  33,500 6,500   

      
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 40,000 
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8.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนมีความพึงพอใจในบรรยากาศส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน  
 
2. นักเรียนได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และแก้ปัญหาสุขภาพ 
3. นักเรียนได้รับพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 
4. นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียง 
5. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ  
6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน 
7.นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมในระดับดี 

- แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ 
- สถิติการใช้บริการ 
- แบบบันทึกภาวะโภชนาการ 
- แบบบันทึกสุขภาพ 
 
- แบบสอบถาม 
- แบบสอบถาม 
- แบบสอบถาม 
- แบบสอบถาม 
- แบบสอบถาม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรม  
และส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ มุ่งเน้น  สุขศึกษาในโรงเรียน  อนามัยส่ิงแวดล้อม บริการอนามัยโรงเรียน  
และความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนในระดับคุณภาพ 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน/ ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ) 
งานส่งเสริมสุขภาพ/กลุ่มบริหารทั่วไป  งบประมาณ.........40,000.........บาท 

โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรการส่งเสริม  กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเรณู  ตรีศิริ 

1. ปรับปรุงเรือนพยาบาล 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าซักรีดผ้าม่าน 11 ช่อง 7,000 7,000 
2 ค่าซักรีดผ้าเครื่องนอน 8 ชุด 1,000 1,000 
3 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์   2,000 

รวมเป็นเงิน 10,000 
(        หนึ่งหมื่นบาทถ้วน        ) 
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2. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์  

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ยาพาราเซตามอล 500 mg   (1x1000 เม็ด) 2 กระปุก 250 500 
2 ยาลดกรด       (1x500 เม็ด)                                   4 กล่อง 150 600 
3 ยาแก้ท้องอืดเฟ้อ (แบบเม็ดเค้ียว)  (1x500 เม็ด) 2 กล่อง 200 400 
4 ยาแก้ปวดประจ าเดือน 500mg   (1x 1000 เม็ด) 2 กระปุก 950 1,900 
5 ยาแก้ท้องเสีย  ca-r-bon (ฆ่าเช้ือ) (1x10 แผง) 40 แผง 25 1,000 
6 ผงเกลือแร่  (1x100 ซอง) 2 กล่อง 400 800 
7 ยาแก้ไอ  (1x1000เม็ด) 2 กระปุก 450 900 
8 ยาแก้แพ้อากาศ (CPM)   (1x1000เม็ด)  2 กระปุก 500 1,000 
9 ยาแก้คล่ืนไส้อาเจียน 1 กล่อง 550 550 

10 แอลกอฮอล์ล้างแผล   ขนาด 450 ml. 12 ขวด 50 600 
11 แอลกอฮอล์ล้างแผล   ขนาด 60 ml. 12 ขวด 25 300 
12 น้ าเกลือล้างแผล  ขนาด 500 ml. 12 ขวด 50 600 
13 เบตาดีน  ขนาด 30 ml. 2 โหล 350 700 
14 น้ ายาล้างตาออฟซ่า  ขนาด 120 ml. 12 ขวด 50 600 
15 คาลามายด์    ขนาด 120 ml. 12 ขวด 50 600 
16 แอมโมเนียหอม   ขนาด 30 ml. 14 ขวด 20 280 
17 แซมบัค  4 ตลับ 50 200 
18 ยาหม่อง  6 ตลับ 400 400 
19 เคาเตอร์เพน (ร้อน)  ขนาด 60 g. 3 โหล 1,000 3,000 
20 ยาใส่แผลไฟไหม ้ 4 หลอด 50 200 
21 ส าลีก้อน (ห่อใหญ่) 4 ห่อ 150 600 
22 ส าลีก้านพันไม้    100 ก้าน/ห่อ 10 ห่อ 25 250 
23 เทปใสแต่งแผล  นีโอพอร์   ขนาด 4 นิ้ว 4 ม้วน 125 500 
24 เทปใสแต่งแผล  นีโอพอร์ ขนาด 0.5 นิ้ว 12 ม้วน 25 300 
25 หน้ากากอนามัย 6 กล่อง 100 600 
26 เทนโซพลาส (แบบผ้า) 6 กล่อง 80 480 
27 ผ้าก๊อตปิดแผล    ขนาด 2 นิ้ว 6 กล่อง 50 300 
28 ผ้าก๊อตปิดแผล  ขนาด 3 นิ้ว 6 กล่อง 90 540 
29 ผ้าขนหนูคละสี  ขนาด 15*30 ซม 1 โหล 350 350 
30 ถุงมือยาง 4 กล่อง 150 450 
31 กระดาษช าระม้วนใหญ่   5 ม้วน 100 500 

รวมเป็นเงิน 20,000 
(      สองหมื่นบาทถ้วน         ) 

http://www.boatbook.co.th/2013/index.php?product_id=1379&page=shop.product_details&category_id=107&flypage=flypage.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=54&vmcchk=1&Itemid=54
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3.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมต่างๆ 

ท่ี รายการ 
จ านวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จ านวนเงิน 

1 กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า 1 โหล 75 75 
2 กระดาษน้ าตาลห่อพัสดุ    1 โหล 75 75 
3 กาวลาแท็กซ์ TOA 32 ออนซ ์ 1 ขวด 60 60 
4 เทปเยื่อกาว 2 หน้า   18 มม x 10 หลา 6 ม้วน 25 150 
5 กระดาษกาวสี      1/2 นิ้ว 6 ม้วน 60 360 
6 ปากกาไวท์บอร์ด 6 ด้าม 25 150 
7 หมึกเติมเครื่องปริ๊น  Epson l220  สีด า 2 ขวด 250 500 
8 หมึกเติมเครื่องปริ๊น สีแดง เหลือง น้ าเงิน 3 ขวด 250 750 
9 กระดาษถ่ายเอกสาร A4/70G  5 รีม/กล่อง 2 กล่อง 565 1,130 

10 กระดาษการ์ดขาว A4/180G แพค 50 แผ่น 1 ห่อ 70 70 
11 กระดาษการ์ดสี   A4/180G  แพค 50 แผ่น 2 ห่อ 70 140 
12 ซองถนอมเอกสาร เอ4        แพค 100 แผ่น 1 แพค 140 140 
13 น้ ายาเช็ดกระจก 2 ขวด 75 150 
14 น้ ายาล้างห้องน้ า 4 ขวด 75 150 
15 น้ ายาล้างจาน 2 ขวด 50 100 

รวมเป็นเงิน 4,000 
(   ส่ีพันบาทถ้วน   ) 

 
4. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ (อ้วน/ผอม) 1 2,500 2,500 
 - อบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมน้ าหนักให้อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน 
2 กิจกรรมอบรม นร.แกนน า ยสร 1 1,000 1,000 
3 ป้ายไวนิลไข้เลือดออก   ขนาด 3x1 m 1 675 675 
4 ป้ายไวนิลไข้หวัดใหญ่   ขนาด 3x1 m 1 675 675 
5 ป้ายไวนิลพิษสุนัขบ้า   ขนาด 3x1 m 1 675 675 
6 ป้ายไวนิลต่อต้านเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ขนาด 2x1 m 1 475 475 

รวมเป็นเงิน 6,000 
(     หกพันบาทถ้วน          ) 
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กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรการส่งเสริม (โภชนาการอาหารปลอดภัย) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  (มฐ.2),  
         ข้อที่ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  (มฐ. 1, 3) 
สนองเป้าประสงค์      ข้อที่ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีวินัย  
 และมีศักยภาพในการแข่งขัน, 
         ข้อที่ 3. มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเปน็โรงเรียน 
 มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน          
         ด้านที่  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิต 
 สังคมสนอง 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านที่ 4. เป็นพลเมืองดี 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางศศณัฐ  มารยาท ,นางสาวสีแพร  ธรรมนาม ,นางสาววรรณา ทองสุข   
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  1 ตุลาคม  2563  -  30  กันยายน  2564   
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
 ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ให้กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยส านักงานปลัดกระทรวงให้ด าเนินโครงการ  “อาหารปลอดภัย”  เนื่องในวโรกาส
พระชนมายุ ครบรอบ  72  พรรษา 12  สิงหาคม  2547  ทางโรงเรียนตะพานหิน  จึงได้จัดโครงการโรง
อาหาร “อาหารปลอดภัย”  ขึ้นในปีการศึกษา  2547  เป็นต้นมา 
 โครงการโรงอาหารอาหารปลอดภัย มีข้ึนเพื่อควบคุมดูแล เรื่อง คุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหารจัดกิจกรรมรณรงค์กิจกรรมให้ความรู้ สร้างจิตส านึกและพฤติกรรมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด 
 

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
2.1  เพื่อควบคุมดูแล คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
2.2  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม รณรงค์ ให้ความรู้ สร้างจิตส านึกและพฤติกรรมเกี่ยวกับ

การรักษาความสะอาด สุขอนามัย 
2.3  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยในด้านโภชนาการของ

สถานศึกษาเพื่อสร้างจิตส านึก ส่งเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์เกี่ยวกับวินัย มารยาทความปลอดภัยของ  
นักเรียนตามโครงการ Clean Food Good Taste โครงการ อย.น้อย 

2.4  เพื่อให้โรงเรียน สามารถประสานงานและด าเนินงานรว่มกับอนามัยอ าเภอ เทศบาล สาธารณสุข
จังหวัด และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 2 ในการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ คุณภาพ และความ
ปลอดภัยในด้านโภชนาการของสถานศึกษา  
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3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1  เชิงปริมาณ 

 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร้อยละ 90 มีความปลอดภัยด้านอาหาร
และสุขภาพอนามัยดี        

3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ คุณภาพ 
และความปลอดภัยในด้านโภชนาการของสถานศึกษา 
 3.3 เชิงคุณธรรม 
  1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีความรักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
  2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญทางด้าน
โภชนาการปลอดภัย 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล พอประมาณ) 
    1) เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
    2) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
       2.1 วางแผนการด าเนินงาน 
       2.2 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
       2.3 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ คุณธรรม) 

      โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์ความรู้เรื่องสุขอนามัยพื้นฐาน, 
สุขบัญญัติแห่งชาติและข้อบังคับโรงเรียนตะพานหนิว่าด้วย
การบริหารจัดการโรงเรียนอาหารปลอดภัย พ.ศ.2554    
ในการท ากิจกรรม ดังนี้ 
  1) ด าเนินการตามโครงการ 
     1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
     1.2 รับสมัครและคัดเลือกผู้จ าหน่ายอาหาร 
     1.3 ประชุมแม่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง 
     1.4 ก าหนดข้อบังคับโรงเรียนตะพานหิน ว่าด้วยการ
บริหารจัดการโรงอาหารปลอดภัย พ.ศ. 2554 
     1.5 จัดท าสัญญาขายอาหาร ปีการศึกษา  2564 
     1.6 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการควบคุมดูแล  
รักษาครุภัณฑ์โรงอาหาร ได้แก่ เครื่องล้างจาน  พร้อม
อุปกรณ์ จาน ชาม ถ้วย แก้วน้ าใส่อาหารเครื่องด่ืม 
บัตรแลกภาชนะใส่อาหาร 

 
1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย.  
2564   

 
1-5  พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-10  พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป 

 
ครูศศณัฐและคณะกรรมการ

ทีมงานโภชนาการ 
 
 
 
 
 
 
 

ครูศศณัฐและคณะกรรมการ
ทีมงานโภชนาการ 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
     1.7 แต่งต้ังครูประจ าวันโรงอาหาร และควบคุม 
 ดูแล การปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีโภชนาการโรงอาหาร 
     1.8 แต่งต้ังคณะกรรมการเปิดบัญชี เบิก-จ่ายเงิน 
 โรงอาหาร และตรวจสอบบัญชี 
2) ปฐมนิเทศนักเรียน ช้ัน ม.1,ม.4 แนะน าการใช้บัตรแลก
ภาชนะซื้ออาหาร 
3) จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นต่อการดูแลสุขลักษณะ 
อนามัยภายในโรงอาหาร 
4) ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตาม
มาตรการส่งเสริม (โภชนาการอาหารปลอดภัย)  
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน)         
1) สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม     
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปรับตัวพร้อมรับกับการซื้อ
อาหารโดยใช้บัตรแลกภาชนะ 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล     
พอประมาณ)     
1) จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน     
2) น าผลท่ีได้น าไปวิเคราะห์หาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อด าเนินการเป็นโครงการต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 

16  พฤษภาคม 2564 
 
 
 

สิงหาคม 2564 

 
 
 
 
 

ครูศศณัฐและคณะกรรมการ
ทีมงานโภชนาการ 

 
 

ครูศศณัฐและคณะกรรมการ
ทีมงานโภชนาการ 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโภชนาการ
อาหารปลอดภัย   

1) นักเรียน ครู และบุลากรทางการศึกษามีความรู้
ถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 
2) นักเรียน ครู และบุลากรทางการศึกษามีทักษะ
สามารถดูแลพัฒนาความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยดี 

          
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 90  

1) มีการบริหารจัดการโรงเรียนและจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดการ
พัฒนาพฤติกรรม และส่ิงแวดล้อมให้
เอื้อต่อสุขภาพ มุ่งเน้น สุขศึกษาใน 
โรงเรียนอนามัยส่ิงแวดล้อม บริการ
อนามัยโรงเรียนและความสัมพันธ์

ดีเย่ียม 
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ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ระหว่างบ้านและโรงเรียนในระดับ
คุณภาพ 
2) นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม ในระดับดี 

 
 

…...93.....% 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ   150,000  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ท่ีใช้ใน  

โรงอาหาร - - 
10,00

0 
130,00

0 
เงินรายได้ 

- 

2 ค่าใช้สอยในการศึกษาดูงาน - 10,000 - - เงินรายได้ - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 150,000 
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1) มีการบริหารจัดการโรงเรียนและจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดการพัฒนา
พฤติกรรม และส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อ
สุขภาพ มุ่งเน้น สุขศึกษาในโรงเรียน
อนามัยส่ิงแวดล้อม บริการอนามัย
โรงเรียนและความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน
และโรงเรียนในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2) นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม ในระดับดี ร้อยละ 93 

1. สังเกตจากการขอรับบริการ 
2. สอบถามจากผู้ขอรับบริการ
3. ประเมินผลส าเร็จของงาน 
4.  สรุปรายงานโครงการ 

1) รวบรวมข้อมูลและการสังเกต 
2) แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 โรงเรียนมีระบบควบคุมดูแล คุณภาพและความปลอดภัย ของอาหาร 
 9.2 โรงเรียนมีการส่งเสริม   สนับสนุนการจัดกิจกรรม รณรงค์ ให้ความรู้  สร้างจิตส านึกและ 

     พฤติกรรม  เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด สุขอนามัย 
 9.3 โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในด้าน 

     โภชนาการ 
9.3 โรงเรียนและผู้ประกอบการสร้างจิตส านึก ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกี่ยวกับวินัย  

มารยาท  ความปลอดภัยของ  นักเรียนตามโครงการ Clean Food Good Taste โครงการ อย.
น้อย 
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 9.5 โรงเรียนสามารถประสานงาน และด าเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน  
เทศบาลตะพานหิน สาธารณสุขอ าเภอตะพานหิน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 41 ในการ
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ คุณภาพและความปลอดภัย ในด้านโภชนาการของสถานศึกษาอย่างดี  มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งบประมาณ  150,000  บาท 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรการส่งเสริม (โภชนาการอาหารปลอดภัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศศณัฐ  มารยาท, นางสาวสีแพร  ธรรมนาม, นางสาววรรณา  ทองสุข 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. เครื่องล้างจาน 1 เครื่อง 130,000 130,000  
2. น้ ายาล้างจาน 20 ลิตร 6 แกลลอน 1,300 7,800  
3. ช้อนส้อม อย่างหนา , นกนางนวล 4 โหล 225 900  
4. กระดาษทิชชู พินน์แผ่น 10 แพ็ค 130 1,300  
5. ค่าใช้สอยในการศึกษาดูงาน - 10,000 10,000  

รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 150,000  
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กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาระบบงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ด้านที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 

คุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
สนองเป้าประสงค์ท่ี 3. มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

4. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
ด้านที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

   ด้านที่ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวมนัญชยา  ปานฤทธิ์ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
การบริหารของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  มีส่วนในการบริหารจัดการโรงเรียนอย่าง

เป็นระบบท่ีดี  และมีคุณภาพ  ส่งผลดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ท้ังครู  และนักเรียน  เพื่อให้การ
บริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  งานส านักงานกลุ่มงานบริหาร
งบประมาณและบุคคลจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

1.  เพื่อให้การสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนมี
ประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล 

2.  เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ทันกับเหตุการณ์ และ
หน่วยงานต้นสังกัด  

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ 

-  งานส านักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคลมีวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในการจัดท า
เอกสารทางราชการและการให้บริการแก่คณะครู นักเรียน ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2 เชิงคุณภาพ 

-  ท าให้มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานท่ีเพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และส่งผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
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3.3 เชิงคุณธรรม 
-  ด าเนินงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (P = Plan) 
    1.1 วางแผนการด าเนินงาน 
    1.2 ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
    1.3 วางแผนปฏิบัติการ 

ตุลาคม 2563 
 
 
 

นางสาวมนัญชยา  ปานฤทธิ์ 

2. ข้ันด าเนินการ(D = Do) 
    2.1 ส่งเสริม สนับสนุน จัดส่ิงอ านวยความสะดวก 
สนับสนุนทรัพยากรด้านการบริหารและจัดการศึกษา 
ระบบงานส านักงานงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
และบุคคล ประกอบด้วย  
      1. งานแผนงานและงบประมาณ 
      2. งานธุรการและสารบรรณ 
      3. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
      4. งานบุคลากร 
      5. งานบัญชี 
      6. งานการเงิน 
    2.2 ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอน 
       - ถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม รายงานการด าเนินงาน
ของโรงเรียนตะพานหิน 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 
 
 

นางสาวมนัญชยา  ปานฤทธิ์ 

3. ข้ันติดตาม  (C=Check) 
    3.1 วางกรอบการตรวจสอบ การประเมินผล 
    3.2 จัดหาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
    3.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 2564 นางสาวมนัญชยา  ปานฤทธิ์ 

4. ข้ันสรุปผลรายงาน(A = Action) 
    4.1 รวบรวมผลการด าเนินงาน 
    4.2 วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
    4.3 สรุปผลการด าเนินและรายงาน     

กันยายน 2564 นางสาวมนัญชยา  ปานฤทธิ์ 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 

- กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล มีระบบ
การบริการจัดการศึกษา 
- โรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
- โรงเรียนมีการพัฒนาแบบส่วนรวมทุกฝ่ายอย่าง
ยั่งยืน 

- โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
- บุคลากรโรงเรียนตะพานหินได้รับการส่งเสริม
ตามศักยภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
- ชุมชนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาอย่างมั่นคง ยั่งยืน 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
- โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษา
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
- บุคลากรโรงเรียนตะพานหินได้รับการ
ส่งเสริมตามศักยภาพตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด  
- ชุมชนให้ความร่วมมือในการบริหาร
จัดการด้านการศึกษาอย่างมั่นคง ยั่งยืน 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นแบบอย่างได้ อยู่ในระดับคุณภาพ 

ดีเลิศ 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

7.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานส านักงานและงบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ   90,000 บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 พัฒนาระบบงานส านักงานและ

งบประมาณ (ธุรการ บัญชี 
การเงิน บุคลากร แผนงานและ
สารสนเทศ) 

  60,000 30,000 อุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   60,000 30,000   
 

7.2 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ   20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 ถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม รายงานการ

ด าเนินงานของโรงเรียน 
ตลอดปีการศึกษา 

 20,000   อุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  20,000     
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่าง
ได้ อยูใ่นระดับคุณภาพดีเลิศ 

การประเมินความพึงพอใจ
ในระบบการบริหาร
ส านักงานกลุ่มงานบริหาร
งบประมาณและบุคคล 

แบบประเมินความพึงพอใจใน
ระบบการบริหารส านักงานกลุ่มงาน
บริหารงบประมาณและบุคคล 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 การจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนมีประสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผล 
9.2 การบริหารงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว ทันกับเหตุการณ์ และหน่วยงานต้นสังกัด 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล  งบประมาณ 90,000 บาท 

โครงการ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
กิจกรรม พัฒนาระบบงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล  
(บัญชี การเงิน พัสดุ ธุรการ บุคลากร แผนงาน และสารสนเทศ) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมนัญชยา  ปานฤทธิ์ 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 115 รีม 120 13,800  
2 ซองครุฑสีขาว 4 พับ 5 กล่อง 350 1,750  
3 กระดาษโน้ต 3*3 นิ้ว 20 แพค 45 900  
4 สมุดเงินสด 5 เล่ม 40 200  
5 ปากกา สีน้ าเงิน Faber Castel 0.5 คละสี 1 กล่อง 220 220  
6 สมุดปกน้ าเงิน เบอร์ 2 5 เล่ม 45 225  
7 กระดาษโน้ตเส้น 30 อัน 35 1,050  
8 Hard disk External 2TB 2 อัน 1,990 3,980  
9 Toner HP 30 A 3 กล่อง 2,250 6,750  

10 Toner Laser HP (เทียบเท่า) 10 กล่อง 790 7,900  
11 Toner Laser Pantum 3 กล่อง 2,250 6,750  
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ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

12 ลวดเสียบกระดาษ 10 กระปุก 110 1,100  
13 กระดาษโฟโต้ 80 แกรม 10 แพค 350 3,500  
14 กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว คละสี 60 ม้วน 16 960  
15 สต๊ิกเกอร์ใส A4 3 แพค 250 750  
16 กระดาษคาร์บอน 1 กล่อง 195 195  
17 กระดาษการ์ดสี 20 แพค 100 2,000  
18 กระดาษปกสีขาว 20 แพค 100 2,000  
19 แฟ้มเจาะขนาด 3 นิ้ว 2 โหล 1,210 2,420  
20 ซองสีน้ าตาลไม่ขยายข้าง 300 ซอง 4 1,200  
21 ซองถนอมเอกสาร 5 แพค 110 550  
22 กระดาษกาว 2 หน้า 24 ม้วน 25 600  
23 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 2 กล่อง 250 500  
24 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 3 2 กล่อง 350 700  
25 หมึกเครื่องพิมพ์ Epson 4 สี สีละ 4 ขวด 20 ขวด 250 5,000  
26 เก้าอี้ส านักงาน 2 ตัว 2,500 5,000  
27  ซ่อมบ ารุงปริ้นเตอร์/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์  - - 20,000  

รวมเป็นเงิน 90,000  

(เก้าหม่ืนบาทถ้วน)  
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กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  (พัสดุ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.)  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ด้านที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
สนองเป้าประสงค์ ข้อท่ี 3. มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

ด้านที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   ด้านที่ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางพัชรีญา  สุวรรณคีรี 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
การบริหารของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  มีส่วน ในการบริหารจัดการโรงเรียน

อย่างเป็นระบบท่ีดี  และมีคุณภาพ  ส่งผลดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ท้ังครู  นักเรียน  เพื่อให้การ
บริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  งานพัสดุ เป็นงานท่ีส าคัญงานหนึ่งของ
โรงเรียน ท่ีต้องด าเนินการควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
ให้บริการแก่นักเรียน ครู เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรของโรงเรียน งานส านักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
และบุคคลจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

1. เพื่อให้การสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  เพื่อสร้างความเป็นระบบเกี่ยวกับการบริหารงานสถานศึกษาและมีความสะดวกรวดเร็วในการ 
     ท างาน 
3.  เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากร มีวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการจัดท าเอกสารทางราชการ และ 
     ประกอบการจัดการเรียนการสอน  
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3. เปา้หมายในการด าเนนิกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ 

-  นักเรียน ครู และบุคลากร มีวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการจัดท าเอกสารทางราชการ และ
ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

-  ท าให้มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานท่ีเพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
3.3 เชิงคุณธรรม 

-  ด าเนินงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม (P = Plan) 
    1.1 วางแผนการด าเนินงาน 
    1.2 ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
    1.3 วางแผนปฏิบัติการ 

ตุลาคม 2563 
 
 

นางพัชรีญา  สุวรรณคีรี 

2. ขั้นด าเนนิการ(D = Do) 
    2.1 ส่งเสริม สนับสนุน จัดส่ิงอ านวยความสะดวก 
สนับสนุนทรัพยากรด้านการบริหารและจัดการศึกษา 
    - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการสนับสนุนการศึกษา  
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 

นางพัชรีญา  สุวรรณคีรี 

3. ขั้นติดตาม  (C=Check) 
    3.1 วางกรอบการตรวจสอบ การประเมินผล 
    3.2 จัดหาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
    3.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 2564 นางพัชรีญา  สุวรรณคีรี 

4. ขั้นสรุปผลรายงาน(A = Action) 
    4.1 รวบรวมผลการด าเนินงาน 
    4.2 วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
    4.3 สรุปผลการด าเนินและรายงาน     

กันยายน 2564 นางพัชรีญา  สุวรรณคีรี 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
- บุคลากรในโรงเรียน มีวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการ
จัดท าเอกสารทางราชการ และประกอบการจัดการเรียน
การรู้ 

- การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
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6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

- การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  

- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานของโรงเรียน ในระดับคุณภาพ 
- มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

ดีมาก 
 

95 % 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ   60,000 บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ในการสนับสนุนการศึกษา 

  60,000  อุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   60,000    
 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานของโรงเรียน ในระดับ
คุณภาพดีมาก 
- มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 95 

- การประเมินความพึงพอใจ 
 
 
- การติดตาม และประเมินการ
จัดการเรียนรู้ของครูทั้ง 2 ภาค
เรียน 

- แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ด าเนินงาน 
 
- แบบประเมินการจัดการเรียนการ
สอน 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 เพื่อให้การสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
9.2 เพื่อสร้างความเป็นระบบเกี่ยวกับการบริหารงานสถานศึกษาและมีความสะดวกรวดเร็วในการ
ท างาน 
9.3  เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากร มีวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการจัดท าเอกสารทางราชการ 
และประกอบการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 



๔๓๙ 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล  งบประมาณ 60,000 บาท 

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพัชรีญา  สุวรรณคีรี 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษทิชชู่ 50 ม้วน 88.00 4,400.00  
2 ผ้าถูผ้ืน 50 ผืน 133.00 6,650.00  
3 ท่ีตักผง 10 โหล 420.00 4,200.00  
4 ชอร์กสี 100 กล่อง 23.00 2,300.00  
5 ชอร์กขาว 100 กล่อง 35.00 3,500.00  
6 ปากกาไวท์บอร์ด สีด า 30 โหล 295.00 8,850.00  
7 ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง 30 โหล 295.00 8,850.00  
8 ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ าเงิน 30 โหล 295.00 8,850.00  
9 แปลงลบกระดาน 10 โหล 240.00 2,400.00  

10 ป้ายติดอาคาร 5 ป้าย 2,000.00 10,000.00  
  รวมเป็นเงิน 60,000  

(หกหม่ืนบาทถ้วน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๐ 
 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาระบบงานบริหารงานแผนงาน งานสารสนเทศ และส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ด้านที่ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
สนองเป้าประสงค์ ข้อที่ 3. มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

ด้านที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   ด้านที่ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวขนิษฐา  อยู่ข้างแรม, นางสวีณา วัชรสุนทรกิจ, นางสาวศรัลยา  วงเอี่ยม 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
การบริหารของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  มีส่วนในการบริหารจัดการโรงเรียนอย่าง

เป็นระบบท่ีดี  และมีคุณภาพ  ส่งผลดีต่อบุคลากรทุกคน ท้ังครู นักเรียน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียน  งานแผนงานงบประมาณ และงานสารสนเทศควรมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ท้ังการ
น าเสนอข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และสถิติต่างๆ ของโรงเรียน บุคลากร และนักเรียน กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณและบุคคลจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน พร้อมท่ีจะให้บริการและเป็นหลักฐานการวางแผนการด าเนินงาน  

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 
3. เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ทันกับเหตุการณ์ หน่วยงานต้น
สังกัด และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

 



๔๔๑ 
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ 

- โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โรงเรียนมีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

3.2 เชิงคุณภาพ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ พัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้

ท่ีเหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 
- โรงเรียนมีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.3 เชิงคุณธรรม 
-  ด าเนินงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม (P = Plan) 
    1.1 วางแผนการด าเนินงาน 
    1.2 ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
    1.3 วางแผนปฏิบัติการ 

 
ตุลาคม 2563 

 
 

นางสาวขนิษฐา  อยู่ข้างแรม 
นางสวีณา วัชรสุนทรกิจ 
นางสาวศรัลยา  วงเอี่ยม 

2. ขั้นด าเนนิการ(D = Do) 
    2.1 ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
      1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 และ
พัฒนาระบบงานแผนงาน 
      2. จัดท าสารสนเทศของโรงเรียน และพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ 
      3. ส่งเสริม สนับสนุน จัดส่ิงอ านวยความสะดวก 
สนับสนุนทรัพยากรด้านการบริหารและจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 

 
 
 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

 
 
 

 
 

นางสาวขนิษฐา  อยู่ข้างแรม 
 

นางสวีณา วัชรสุนทรกิจ  
 

นางสาวศรัลยา  วงเอี่ยม 

3. ขั้นติดตาม  (C=Check) 
    3.1 วางกรอบการตรวจสอบ การประเมินผล 
    3.2 จัดหาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
    3.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 

 
กันยายน 2564 

นางสาวขนิษฐา  อยู่ข้างแรม 
นางสวีณา วัชรสุนทรกิจ  
นางสาวศรัลยา  วงเอี่ยม 

4. ขั้นสรุปผลรายงาน(A = Action) 
    4.1 รวบรวมผลการด าเนินงาน 
    4.2 วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
    4.3 สรุปผลการด าเนินและรายงาน     

 
กันยายน 2564 

นางสาวขนิษฐา  อยู่ข้างแรม 
นางสวีณา วัชรสุนทรกิจ  
นางสาวศรัลยา  วงเอี่ยม 



๔๔๒ 
 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 

- โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2564 และพัฒนาระบบงานแผนงาน 

- ระบบงานแผนงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี ของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ พัฒนาการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

- โรงเรียนจัดท าสารสนเทศของโรงเรียน และ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสามารถ
สนับสนุนการบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

- ส่งเสริม สนับสนุน จัดส่ิงอ านวยความ
สะดวก สนับสนุนทรัพยากรด้านการบริหาร
และจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

- ชุมชนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาอย่างมั่นคง ยั่งยืน 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
- โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2564 และพัฒนาระบบงานแผนงาน 

- โรงเรียนมีการจัดท าแผนการพัฒนา
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด อยู่
ในระดับคุณภาพ 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ อยู่
ในระดับคุณภาพ 

ดีเลิศ 
 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 
 
 

- โรงเรียนจัดท าสารสนเทศของโรงเรียน 
และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

- มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับ
สภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 

- ส่งเสริม สนับสนุน จัดส่ิงอ านวยความ
สะดวก สนับสนุนทรัพยากรด้านการ
บริหารและจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

- ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อการส่งเสริมการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 



๔๔๓ 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานแผนงาน และสารสนเทศ 
กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ   15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2564 
- พัฒนาระบบงานแผนงาน 
- จัดท าสารสนเทศของโรงเรียน  
- พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

  15,000  อุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   15,000    
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

- โรงเรียนมีการจัดท าแผนการพัฒนาการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

การนิเทศติดตาม 
การรายงานผลการด าเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

แบบนิเทศติดตามจากหน่วยงานต้น
สังกัด 
แบบสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

- มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะกับสภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 
เปรียบเทียบจาก SAR, SESA 

แบบนิเทศติดตามจากหน่วยงานต้น
สังกัด 
 

- ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ 

การประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ พัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
9.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 
9.3 โรงเรียนมีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ 
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กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม สนับสนุนการศึกษา (ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ด้านที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
สนองเป้าประสงค์ ข้อที่ 3. มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

ด้านที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
    ด้านที่ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายภมรชัย  ทัดปอย 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
การบริหารของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  มีส่วนในการบริหารจัดการโรงเรียนอย่าง

เป็นระบบท่ีดี  และมีคุณภาพ  ส่งผลดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ท้ังครู  และนักเรียน  รวมท้ังการ
บ ารุงยานพาหนะให้มีสภาพดี พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ ท าให้การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอย่าง
สะดวก มีระบบ และมีประสิทธิภาพ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคลจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

1.  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษามีความสะดวกรวดเร็ว  ทันกับเหตุการณ์  และหน่วยงานต้น
สังกัด  
3. เพื่อให้ยานพาหนะมีสมรรถนะท่ีพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย 
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ 

-  ยานพาหนะมีความพร้อม และเพียงพอส าหรับการให้บริการแก่คณะครู และนักเรียน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

-  ยานพาหนะมีความพร้อมส าหรับการให้บริการแก่คณะครู และนักเรียน ส่งผลให้การ
บริหารงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ทันกับเหตุการณ์  และหน่วยงานต้นสังกัด 
3.3 เชิงคุณธรรม 

-  ด าเนินงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่ประมาท 

 



๔๔๕ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม (P = Plan) 
    1.1 สร้างความตระหนัก / ประชาสัมพันธ์ ให้เกิด
ความรู้ ทักษะ และเห็นความส าคัญ 
    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
    1.3 ก าหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
    1.4 จัดล าดับความส าคัญของเป้าหมาย 
    1.5 ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2563 
 
 
 

นายภมรชัย  ทัดปอย 

2. ขั้นด าเนนิการ(D = Do) 
    2.1 ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 
        - ด าเนินการซ่อมบ ารุงยานพาหนะให้พร้อม 
ต่อการใช้งาน 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 
 

นายภมรชัย  ทัดปอย 

3. ขั้นติดตาม  (C=Check) 
    3.1 วางกรอบการตรวจสอบ การประเมินผล 
    3.2 จัดหาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
    3.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 2564 นายภมรชัย  ทัดปอย 

4. ขั้นสรุปผลรายงาน(A = Action) 
    4.1 รวบรวมผลการด าเนินงาน 
    4.2 วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
    4.3 สรุปผลการด าเนินและรายงาน     

กันยายน 2564 นายภมรชัย  ทัดปอย 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
- ยานพาหนะมีความพร้อม และเพียงพอส าหรับการ
ให้บริการแก่คณะครู และนักเรียน 

- ยานพาหนะมีความพร้อมส าหรับการให้บริการแก่
คณะครู และนักเรียนส่งผลให้การบริหารงานของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ทันกับเหตุการณ์  
และหน่วยงานต้นสังกัด 

 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

- ยานพาหนะมีความพร้อมส าหรับการ
ให้บริการแก่คณะครู และนักเรียนส่งผลให้
การบริหารงานของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ทันกับเหตุการณ์  
และหน่วยงานต้นสังกัด 

ความพึงพอใจของบุคลากร ท่ีมีต่อการ
ให้บริการของโรงเรียน อยู่ในระดับคุณภาพ 

ดีเลิศ 

 



๔๔๖ 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ   150,000 บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 ซ่อมบ ารุงยานพาหนะให้พร้อม 
ต่อการใช้งาน ระยะเวลา 1 ปี 

 150,000   อุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  150,000     
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ความพึงพอใจของบุคลากร ท่ีมีต่อ  การ
ให้บริการของโรงเรียน อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ 

การประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 การบริหารงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ทันกับเหตุการณ์   และหน่วยงานต้น
สังกัด     
9.2 ยานพาหนะมีสมรรถนะท่ีพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๗ 
 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาระบบงานส านักงานผู้อ านวยการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ด้านที่ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
สนองเป้าประสงค์ ข้อที่ 3. มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

ด้านที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   ด้านที่ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวศรัลยา  วงเอี่ยม 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
การบริหารของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  มีส่วนในการบริหารจัดการโรงเรียนอย่าง

เป็นระบบท่ีดี  และมีคุณภาพ  ส่งผลดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ท้ังครู  และนักเรียน  เพื่อให้การ
บริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  งานส านักงานกลุ่มงานบริหาร
งบประมาณและบุคคลจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

1.  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษามีความสะดวกรวดเร็ว  ทันกับเหตุการณ์  และหน่วยงานต้น
สังกัด  
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1  เชิงปริมาณ 

-  โรงเรียนตะพานหิน มีระบบบริหารจัดการด้วยระบบบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ 
3.2  เชิงคุณภาพ 

-  ท าให้ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และส่งผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
3.3  เชิงคุณธรรม 

-  ด าเนินงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

 



๔๔๘ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม (P = Plan) 
    1.1 สร้างความตระหนัก / ประชาสัมพันธ์ ให้เกิด
ความรู้ ทักษะ และเห็นความส าคัญ 
    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
    1.3 ก าหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
    1.4 จัดล าดับความส าคัญของเป้าหมาย 
    1.5 ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2563 
 
 
 

นางสาวศรัลยา  วงเอี่ยม 

2. ขั้นด าเนนิการ(D = Do) 
    2.1 ส่งเสริม สนับสนุน จัดส่ิงอ านวยความสะดวก 
สนับสนุนทรัพยากรด้านการบริหารและจัดการศึกษา 
ระบบงานส านักงานงานผู้อ านวยการ 
 ประกอบด้วย  
        - งานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของ
สถานศึกษา 
        - งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
        - งานสหวิทยาเขตตะพานหิน 
    2.2 ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 
 
 

นางสาวศรัลยา  วงเอี่ยม 

3. ขั้นติดตาม  (C=Check) 
    3.1 วางกรอบการตรวจสอบ การประเมินผล 
    3.2 จัดหาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
    3.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 2564 นางสาวศรัลยา  วงเอี่ยม 

4. ขั้นสรุปผลรายงาน(A = Action) 
    4.1 รวบรวมผลการด าเนินงาน 
    4.2 วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
    4.3 สรุปผลการด าเนินและรายงาน     

กันยายน 2564 นางสาวศรัลยา  วงเอี่ยม 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
- โรงเรียนตะพานหินมรีะบบการบริหาร 
การจัดการศึกษา 

- ระบบการบริหารการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

- ระบบการบริหารการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นแบบอย่างได้ อยู่ในระดับคุณภาพ 

ดีเลิศ 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ   10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 พัฒนาระบบบริหารส านักงาน
ผู้อ านวยการ  
-  การประชุมฝ่ายบริหาร 
-  งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานฯ 
- งานส านักงานสหวิทยาเขต
ตะพานหิน 

  10,000  อุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   10,000    
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ อยู่
ในระดับคุณภาพดีเลิศ 

การประเมินความพึงพอใจ
ในระบบการบริหาร
ส านักงานกลุ่มงานบริหาร
งบประมาณและบุคคล 

แบบประเมินความพึงพอใจใน
ระบบการบริหารส านักงานกลุ่มงาน
บริหารงบประมาณและบุคคล 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบ ครบวงจร  และมีการบริหารงานอย่างคล่องตัว 
 9.2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเต็มประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

9.3 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจและร่วมการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน 
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กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาระบบงานบุคลากร (ทะเบียนประวัติบุคลากร) 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ด้านที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
สนองเป้าประสงค์ ข้อที่ 3. มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

ด้านที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   ด้านที่ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวสุนิสา  ป้อมแย้ม 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
การบริหารของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  มีส่วนในการบริหารจัดการโรงเรียนอย่าง

เป็นระบบท่ีดี  และมีคุณภาพ  ส่งผลดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ท้ังครู  และนักเรียน  
งานบุคลากร เป็นงานส าคัญงานหนึ่ง ท่ีจะท าให้โรงเรียน ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน เพราะ

งานบุคลากร เป็นก าลังส าคัญในการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้บรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้  
เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ จึงควรมีการจัดท าทะเบียนประวัติของ

บุคลากรให้เป็นปัจจุบัน  กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคลจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
1.  เพื่อพัฒนาระบบงานบุคลากรให้มีคุณภาพ 
2.  เพื่อให้โรงเรียนมีทะเบียนประวัติของบุคลากรท่ีเป็นปัจจุบัน  
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ 

-  โรงเรียนตะพานหิน มีทะเบียนประวัติของบุคลากรท่ีเป็นปัจจุบัน  
3.2 เชิงคุณภาพ 

-  โรงเรียนตะพานหิน มีทะเบียนประวัติของบุคลากรท่ีเป็นปัจจุบัน ท าให้ระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
3.3 เชิงคุณธรรม 

-  ด าเนินงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม (P = Plan) 
    1.1 สร้างความตระหนัก / ประชาสัมพันธ์ ให้เกิด
ความรู้ ทักษะ และเห็นความส าคัญ 
    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
    1.3 ก าหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
    1.4 จัดล าดับความส าคัญของเป้าหมาย 
    1.5 ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2563 
 
 
 

นางสาวสุนิสา  ป้อมแย้ม 

2. ขั้นด าเนนิการ(D = Do) 
    2.1 พัฒนาระบบงานบุคลากรให้มีคุณภาพ 
        - ด าเนินการจัดท าทะเบียนประวัติบุคลากร
โรงเรียนตะพานหินให้เป็นปัจจุบัน 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 
 

นางสาวสุนิสา  ป้อมแย้ม 

3. ขั้นติดตาม  (C=Check) 
    3.1 วางกรอบการตรวจสอบ การประเมินผล 
    3.2 จัดหาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
    3.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 2564 นางสาวสุนิสา  ป้อมแย้ม 

4. ขั้นสรุปผลรายงาน(A = Action) 
    4.1 รวบรวมผลการด าเนินงาน 
    4.2 วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
    4.3 สรุปผลการด าเนินและรายงาน     

กันยายน 2564 นางสาวสุนิสา  ป้อมแย้ม 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
- จัดท าทะเบียนประวัติบุคลากรโรงเรียน
ตะพานหินให้เป็นปัจจุบัน 

- โรงเรียนตะพานหิน มีทะเบียนประวัติของ
บุคลากรท่ีเป็นปัจจุบัน ท าให้ระบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
- โรงเรียนตะพานหิน มีทะเบียนประวัติ
ของบุคลากรท่ีเป็นปัจจุบัน ท าให้ระบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นแบบอย่างได้ อยู่ในระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ   10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 จัดท าทะเบียนประวัติบุคลากร

โรงเรียนตะพานหิน 
  4,000 6,000 อุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   4,000 6,000   
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ี
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็น
แบบอย่างได้ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 

การประเมินระบบงานบุคลากร
จากหน่วยงานต้นสังกัด 

แบบประเมินระบบงานบุคลากร       
จากหน่วยงานต้นสังกัด 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  โรงเรียนมีทะเบียนประวัติของบุคลากรท่ีเป็นปัจจุบัน 
9.2  ระบบงานบุคลากร และระบบการบริหารจัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล  งบประมาณ 10,000 บาท 

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาระบบงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุนิสา  ป้อมแย้ม 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 แฟ้มแขวน F/C ตราม้า H-77 สีชมพู 150 แฟ้ม  20 3,000  
2 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 5 รีม 140 700  
3 กระดาษแบงค์สี A4 55แกรม สีฟ้า (250 แผ่น/

ห่อ) 
1 ห่อ 300 300  

4 ตู้เอกสารเหล็ก จัดเก็บ 4 ล้ินชัก สีเทา 1 ตู้ 6,000 6,000  
  รวมเป็นเงิน 10,000  

(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)  
 



๔๕๓ 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา  
สอดคล้องกับมาตรฐานของสพฐ.  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ ์  ข้อที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล   
สนองเป้าประสงค์ ข้อที่ 3 มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
สนองยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

ข้อที่ 4 เป็นพลเมืองดี “เห็นอะไรที่จะท าเพื่อ บา้นเมืองได้ก็ต้องท า” 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564 
 
1. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 
       การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การท ากิจกรรม หรือ การปฏิบัติภารกิจหลักอย่างมีระบบ
ตามแบบแผนท่ีก าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ จนท าให้
เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนี ช้ีวัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของ
การจัดการศึกษา ประกอบด้วยการ ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  ซึ่งเป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   
2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพ
การศึกษา 7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 การจัดการระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตะพานหิน มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ การจัดท าแผนพัฒนาและการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ภาระงานส่วนท่ี
เหลือคืองานพัฒนามาตรฐานการศึกษา การตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพ
การศึกษา และการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี จึงเป็นหน้าท่ีของงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีจะ
เป็นผู้จัดการด าเนินงานตามระเบียบแบบแผนท่ีต้นสังกัดก าหนด ตลอดจนการเตรียมความพร้อมท่ีรองรับการ
ก ากับติดตาม และการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.หรือต้นสังกัด 

 
2. วัตถุประสงค์ 
    1)  เพื่อพัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
    2)  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 
 
 
 



๔๕๔ 
 

3. เปา้หมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานบริหารมีแผนปฏิบัติการ/ปฏิทินการด าเนินงานเพื่อยกระดับ 
  คุณภาพการจัดการศึกษา 
      2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานบริหารมีการจัดระเบียบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 
  3)  โรงเรียนตะพานหินมีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา  
       และการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       การจัดการศึกษาของโรงเรียนตะพานหินมีคุณภาพในระดับดีเลิศ 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(Plan : หลักเหตุผล,พอประมาณ)   
1)   ประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางการด าเนินงานประกัน

คุณภาพกับกรรมการบริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

2)  ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานประกนัคุณภาพทั้ง 3 
มาตรฐานและนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาโรงเรียนตะพานหิน 

3) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพโรงเรียน
ตะพานหินปีการศึกษา 2563 

 

 
พฤศจิกายน  2563 

 

   
หัวหน้า 

งานประกนั
คุณภาพ
การศึกษา 

  

วิธีด าเนินงาน (Do : ความรู้ , คุณธรรม) 
3) ประชุมปรึกษา หารือ และก าหนดแผนงาน/โครงการร่วมกับ

งานแผนงานโรงเรียนตะพานหินเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตะพาน
หิน 

4) จัดท าคู่มือการด าเนินงานประกนัคุณภาพ แนวทางการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และปฏิทินการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

5) การติดตามการด าเนินงาน และรวบรวมข้อมูลส าหรับการ
ประเมิน และตัดสินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

6) การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
7) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

(SAR) 
 

 
พฤศจิกายน 2563 

 
 

พฤศจิกายน 2653 
 
 

มกราคม 2564 
 

กุมภาพันธ์ 2564 
เมษายน 2564 

 

 
งานประกนั
คุณภาพ
การศึกษา 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 
การติดตาม/ตรวจสอบ (Check : มีภูมิคุ้มกัน) 
1)  สอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
กรกฎาคม 2564 

 

การประเมิน/รายงานผล(Act : หลักเหตุผล , พอประมาณ) 
8) จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

 
 

งานประกนั
คุณภาพฯ 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิตของกิจกรรม ผลลัพธ์ของกิจกรรม 
1) คู่มือการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
โรงเรียนตะพานหิน 

2) การตกแต่งห้องประชุม(บุษราค า) เพื่อน าเสนองาน 
การประเมินโรงเรียน 

3) รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(SAR) 

1) โรงเรียนตะพานหนิมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
อยู่ในระดับดีเลิศ 
 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลผลิตของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1) คู่มือการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนตะพานหิน 
2) การตกแต่งห้องประชุม(บุษราค า) เพื่อน าเสนองาน 

การนิเทศประเมินโรงเรียน 
3) รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) 

1) โรงเรียนตะพานหินมี
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา  

ดีเลิศ 

 
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ท่ี รายการ 

งบประมาณจแนกตามรายการและ
กิจกรรม ประเภท

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี 

- - 20,000 5,000 25,000 
เครื่องพิมพ์สี 
Desk Jet 2 ตกแต่งห้องประชุมบุษราค า 

- - 
15,000 

(งปม.ส ารองจ่าย) 
15,000 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - 35,000 5,000 40,000 - 
 
 
  



๔๕๖ 
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1) โรงเรียนตะพานหินมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา - การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           9.1 กลุ่มงานบริหาร 4 กลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการ
ด าเนินงานจัดการศึกษามีระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถตรวจสอบได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๗ 
 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  
 ความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและทักษะในศตวรรษ 

ที่ 21 
   ข้อที่ 4 เสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และชุมชน   
สนองเป้าประสงค์ ข้อที่ 2 ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการ 
           เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 ข้อที่ 4 ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุน 
           การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.)   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 

สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ด้านที่ 3 มีงานท า มีอาชีพ  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางหฤทัย  อุดค ามี และ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม   1 ตุลาคม 2563  –   กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ 21 เป็นการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกท่ีได้เปล่ียนแปลงไป  โดยมุ่งเนน้ให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้การปฏิบัติ และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน  กล่าวคือ  จะไม่เป็นเพียงผู้รับ (passive 
Learning) อีกต่อไป  แต่ผู้เรียนต้องฝึกการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
(Active Learning) โดยมีครูเป็น ”โค้ช” ท่ีคอยออกแบบการเรียนรู้  ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลได้  ประการส าคัญ 
คือ ครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องไม่ต้ังตนเป็น “ผู้รู้” แต่ต้องแสวงหาความรู้ไปพร้อมๆ กันกับผู้เรียนใน
ขณะเดียวกัน  กล่าวคือช่วยเตรียมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อด ารงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะท่ีเป็นไปของสังคม  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้สูงสุดเท่าท่ีเป็นไปได้  หรือ
กล่าวอีกอย่างว่า  ต้องช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพของเขา  อาจสรุปบทบาทหน้าท่ีของ
ครูในยุคใหม่ คือ ต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  หมายถึง  การท่ีครูท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนให้
ผู้เรียนพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพของเขาโดยสอดคล้องกับความจ าเป็นเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมยุคใหม่
และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพราะความรู้และเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงเร็วและล้าสมัยเร็ว  ผู้คนใน
ยุคใหม่ต้องเรียนรู้ส่ิงใหม่ตลอดเวลา  ครูจะต้องฝึกนิสัยให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้  ปรับเปล่ียนความคิดได้ง่าย  มี
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  และสอนวิธีเรียนมากกวา่สอนเนื้อหา เพราะเนื้อหาในยุคสมัยนี้จะมากเกินกว่าท่ีจะ
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เรียนรู้ได้อย่างพอเพียง  และข้อมูลและเนื้อหาก็เปล่ียนแปลงเร็วท าให้การจดจ าเนื้อหาความรู้เป็นส่ิงท่ีใช้ได้
และมีประโยชน์น้อย 
 หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
ของแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีต้องการให้หลักสูตรช่วยพัฒนาบุคคลต่างๆ ให้เป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถ
และพัฒนาการในทุกๆ ด้านนอกจากนี้หลักสูตรยังช่วยท าให้บุคคลต่างๆ สามารถก าหนดแนวทางในการ
ประกอบอาชีพตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง  เพื่อบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่
สังคมและประเทศชาติ  ตลอดจนช่วยพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญในทุกๆด้านนอกจากนั้นครูในศตวรรษ
ท่ี 21  ต้องมีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ต้องมีความคิดท่ี
กว้างไกล  มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการสอน  โดยค านึงถึงวัยของผู้เรียนและความเข้าใจในส่ือท่ีจะน ามา
ถ่ายทอด  เพื่อให้เด็กมีไหวพริบปฏิภาณท่ีดี   มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามแนวทางแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC)  มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ตลอดจนเรียนรู้  ศึกษาดูงาน  
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา  ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาส่ือการเรียนรู้ตามหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

2.3 เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ตามหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 
3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

      โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  
ร้อยละ 80 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 3.3  เป้าหมายเชิงคุณธรรม 

3.3.1  ครูมีการพัฒนาตนเอง ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เรียนรู้ประสบการณ์ความรู้ใหม่อย่างสม่ าเสมอ 
3.3.2  นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน คิดวิเคราะห์ในความรู้ใหม่อย่างสม่ าเสมอ 
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4. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน ( P : หลักเหตุผล , พอประมาณ) 
1. ประชุมครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อคิดวิเคราะห์พัฒนา 
และจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา        
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

ตุลาคม 2563  

การด าเนินงานตามแผน (DO : ความรู้ , คุณธรรม) 
1. การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน ม.1 และ ม.4 
   1.1 ศึกษาระเบียบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน    
ม.1 และ ม.4 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1.2 ประชุม วางแผน การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน 
ม.1 และ ม.4 
   1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับช้ัน ม.1 และ ม.4 
   1.4 จัดเตรียมเอกสารการรับสมัครนักเรียน 
   1.5 จัดท าแบบทดสอบเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
   1.6 ตรวจแบบทดสอบ ประมวลผล ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ี
ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
2. การพัฒนาส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตรที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
   2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
   2.2 ประชุม วางแผน เกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา ส ารวจความต้องการของชุมชนและ
(ท้องถิ่น) ด้านการจัดหลักสูตร 
   2.3 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา และจัดท าหลักสูตรที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
   2.4 จัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
   2.5 จัดท าโครงการสอน นิเทศ ก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตร
แผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
   2.6 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการสอน และแผนการ
จัดการเรียนรู้การยี่ยมห้องเรียน เย่ียมช้ันเรียน                   

มกราคม – เมษายน 
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพรพิสุทธิ์   
แสงค าธนาศิริ และ

คณะกรรมการ
ด าเนินการรับนักเรียน

เข้าศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   นางหฤทัย  อุดค ามี 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 
   2.7 นิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้ พร้อมท้ังปรับปรุงแก้ไขโดยการตรวจสอบ
โครงการสอน แผนการสอน และการเยี่ยมช้ันเรียน 
   2.8 สรุปผลการจัดการเรียนรู้และการนิเทศการเรียนการสอน 
3. การจัดท าตารางสอน 
   3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดตารางสอน 
   3.2 ด าเนินการจัดท าตารางสอนตามโครงสร้าง 
4. การพัฒนาส่งเสริมให้ครูมีส่ือการเรียนรู้ ตามหลักสูตรที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
   4.1 ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับส่ือชนิดต่างๆท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนรู ้
   4.2 วางแผน ออกแบบ ส่ือการเรียนรู้ 
   4.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการผลิตส่ือการเรียนรู้ 
   4.4 ผลิตส่ือการเรียนรู้ 
   4.5 ใช้ส่ือการเรียนรู้ พร้อมท้ังปรับปรุง ข้อดี ข้อเสีย ท่ีได้ผล
ผลิตมา 
   4.6 สรุปผลการใช้ส่ือการเรียนรู้ และรายการส่ือท่ีครูใช้แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 
 
 

 
 

ตุลาคม 2563มีนาคม 
2564 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 

 
 

นางสุกานดา  แก้วลอย 
และคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
นางพรพิสุทธิ์        

แสงค าธนาศิริ และ
คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

การติดตาม ตรวจสอบ (Check : มีภูมิคุ้มกัน) 
1. ประเมินผลการด าเนินการท ากิจกรรม 
2. ประเมินความพึงพอใจในการร่วมท ากิจกรรม 
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
มีนาคม 2564 

 

 
กลุ่มงานบริหาร

วิชาการ 

การประเมิน/รายงานผล (Act : หลักเหตุผล , พอประมาณ) 
สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

มีนาคม 2564 กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของโครงกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
1. นักเรียนระดับช้ัน ม.1 และ ม.4 ได้รับการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อ นักเรียนทุกคนได้เลือกแผนการเรียนสอดคล้อง
กับความถนัดและความสนใจ 
2. โรงเรียนมีการเตรียมพร้อมส าหรับการจัดท าหลักสูตรที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
3. นักเรียนมีความพร้อมส าหรับการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1. นักเรียนระดับช้ัน ม.1 และ ม.4ได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อตามเกณฑ์และมีจ านวนท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดไว้ 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ตาม
หลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 
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ผลผลิต (Output) ของโครงกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 
4. ครูทุกคนมีการเตรียมพร้อมส าหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และใช้ส่ือ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

4. ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และใช้ส่ือ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. นักเรียนระดับช้ัน ม.1 และ ม.4 
ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตาม
ความถนัด ความสนใจ 
2. โรงเรียนมีการเตรียมพร้อมส าหรับ
การจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา ความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
3. นักเรียนมีความพร้อมส าหรับการ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. ครูทุกคนมีการเตรียมพร้อมส าหรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และใช้ส่ือ 
นวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา ความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น 

1. นักเรียนระดับช้ัน ม.1 และ ม.4 ได้รับการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามเกณฑ์และจ านวนท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ก าหนดไว้ 
2. หลักสูตรของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ตามหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
4. ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และใช้ส่ือ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น 

ร้อยละ 95 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 95 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 

 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

7.1 การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ท่ี รายการ 

เงินงบประมาณ 
ใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ 

รวม 
แหล่ง 

งบประมาณ 
จ านวน ราคา 

(ต่อ
หน่วย) 

จ านวน ราคา 
(ต่อ

หน่วย) 
1 การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ในระดับช้ัน ม.1 และ ม.4 
- ค่าเอกสารการท าประกาศ
, ใบสมัคร และข้อสอบ 
 
 

   20,000  20,000 อุดหนุน 
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ท่ี รายการ 

เงินงบประมาณ 
ใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ 

รวม 
แหล่ง 

งบประมาณ 
จ านวน ราคา 

(ต่อ
หน่วย) 

จ านวน ราคา 
(ต่อ

หน่วย) 
- ค่าป้ายไวนิล 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักเรียน 

รวมทั่งสิ้น 20,000 
 

7.2 การพัฒนาส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
การศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ 40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถ้วน) 
จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้  

ท่ี รายการ 

เงินงบประมาณ 
ใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ 

รวม 
แหล่ง 

งบประมาณ 
จ านวน ราคา 

(ต่อ
หน่วย) 

จ านวน ราคา 
(ต่อ

หน่วย) 
1 วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา

ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักสูตรที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา  
ความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น 

- - - 40,000 - 40,000 อุดหนุน 

รวมทั่งสิ้น 40,000 
   
7.3 การจัดท าตารางสอน กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้
จ่ายดังนี้  

ท่ี รายการ 

เงินงบประมาณ 
ใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ 

รวม 
แหล่ง 

งบประมาณ 
จ านวน ราคา 

(ต่อ
หน่วย) 

จ านวน ราคา 
(ต่อ

หน่วย) 
1 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท า

ตารางสอน 
- - - 10,000 - 10,000 อุดหนุน 

รวมทั่งสิ้น 10,000 
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7.4 การพัฒนาส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ 400,000 บาท (ส่ีแสนบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ท่ี รายการ 

เงินงบประมาณ 
ใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ 

รวม 
แหล่ง 

งบประมาณ 
จ านวน ราคา 

(ต่อ
หน่วย) 

จ านวน ราคา 
(ต่อ

หน่วย) 
1 วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา

ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา ความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น 

- - - 400,000 - 400,000 อุดหนุน 

รวมทั่งสิ้น 400,000 
 

เงินอุดหนุนรายหัว  470,000 บาท 
เงินรายได้สถานศึกษา      -  บาท 
เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น/อื่นๆ     -  บาท 

 รวมงบประมาณ   470,000 บาท 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด เคร่ืองมือที่ใช ้
1. นักเรียนระดับช้ัน ม.1 และ ม.4 ได้รับการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อตามเกณฑ์และจ านวนท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดไว้ 
2. หลักสูตรของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ตามหลักสูตรท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
4. โครงการสอน / แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

1. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
ระดับช้ัน ม.1 และ ม.4 
2. แบบประเมินหลักสูตร 
3. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. แบบประเมินโครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ตามหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น 
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กลุ่มงาน  บริหารกิจการนักเรียน 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนาระบบกล้องวงจรปิด CCTV 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
สนองเป้าประสงค์   ข้อที่ 3 มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
1. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
ด้านที่  4 เป็นพลเมืองดี - การเป็นพลเมืองดีเปน็หน้าที่ของทุกคน 

ผู้รับผิดชอบ  นายภมรชัย  ทัดปอย , นายกนกศักด์ิ เนียมสุ่ม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2563 – กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนตะพานหินเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรยีนเป็นจ านวนมาก และหลากหลายพฤติกรรม เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นส่ิงส าคัญยิ่งส าหรับนักเรียน ทรัพย์สิน อาคารเรียน รวมถึงบุคลากรท่ีอยู่
ในโรงเรียน ซึง่เมื่อปีงบประมาณพ.ศ. 2561 โรงเรียนตะพานหินได้รับในการติดต้ังกล้องวงจรปิด จ านวน 34 
ตัว จากงบประมาณของจังหวัดพิจิตร แต่เนื่องจากระบบกล้อง CCTV ท่ีได้รับการติดต้ังนั้น ได้เกิดความช ารุด
เสียหายไปบางส่วน 
    ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการดูแลป้องกันอย่างท่ัวถึง จึงขอซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดของ
โรงเรียนตะพานหินเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลากรในโรงเรียนตะพานหนิทุกคน 

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
 1. เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยในสถานศึกษาและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 2. เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ 
3. เปา้หมายในการด าเนนิกิจกรรม 

3.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนตะพานหิน มีความปลอดภัยในสถานศึกษาและเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
2. ทรัพย์สินของทางราชการ ข้ึนไปมีความปลอดภัย 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
     1. นักเรียนมีความปลอดภัยในสถานศึกษาและเรียนรู้อย่างมีความสุข ในระดับดีเลิศ 
     2. มีความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ ในระดับดีเลิศ 

3.3 เชิงคุณธรรม 
     1. นักเรียนโรงเรียนตะพานหนิมีความกลัวในการกระท าความผิดกฎระเบียบในเรื่องต่างๆ 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.

ค.
 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 
มี.

ค.
 

เม
.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

4.1 ขั้นเตรียมการ (P)              
 ประชุมเพื่อขออนุมัติจัดท า

กิจกรรมตามโครงการ 
            นายภมรชัย ทัดปอย 

นายกนกศักดิ์  
เนียมสุ่ม 

4.2 ขั้นด าเนินงาน (D) 
ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด 

            นายภมรชัย ทัดปอย 
นายกนกศักดิ์  
เนียมสุ่ม 

4.3 ขั้นติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผล (C) 

            นายภมรชัย ทัดปอย 
นายกนกศักดิ์  
เนียมสุ่ม 

 4.3.1 นิเทศ ก ากับ ติดตาม
การจัดกิจกรรม 

            นายภมรชัย ทัดปอย 
นายกนกศักดิ์  
เนียมสุ่ม 

 4.3.2 ประเมินผล 
การด าเนินกิจกรรม 

            นายภมรชัย ทัดปอย 
นายกนกศักดิ์  
เนียมสุ่ม 

 4.3.3 สรุปและรายงาน 
การด าเนินกิจกรรม 

            นายภมรชัย ทัดปอย 
นายกนกศักดิ์  
เนียมสุ่ม 

4.4 ขัน้การน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน (A) 

            นายภมรชัย ทัดปอย 
นายกนกศักดิ์  
เนียมสุ่ม 

 4.4.1 ประชุมสรุป และ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม และ
จัดท าแฟ้มโครงการรายงานผล
การด าเนินงาน 

            นายภมรชัย ทัดปอย 
นายกนกศักดิ์  
เนียมสุ่ม 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ของโครงกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 

1) อ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัย
ภายในโรงเรียน 
2) ระบบการท างานของกล้อง CCTV มีสภาพ
การใช้งานเป็นปกติ 
3) ทรัพย์สินของทางราชการ มีความ
ปลอดภัย 
 

- โรงเรียนตะพานหินมีมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องของ
ทรัพย์สินและพฤติกรรมของนักเรียน 
- ผู้ปกครองของนักเรียนมีความมั่นใจในสถานศึกษาว่า
สามารถดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนได้ 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1) อ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัย
ภายในโรงเรียน 
2) ระบบการท างานของกล้อง CCTV 
มีสภาพการใช้งานเป็นปกติ 
3) ทรัพย์สินของทางราชการ มีความ
ปลอดภัย 
 

 1) ความพอใจในความสะดวกด้านความ
ปลอดภัยภายในโรงเรียน 
2) คุณภาพระบบการท างานของกล้อง 
CCTVมีสภาพการใช้งานเป็นปกติ 
3) ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ในระบบการท างานของกล้องวงจรปิด 

….ดีเลิศ.. 
…...ดีเลิศ... 

 
….ดีเลิศ... 

 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 กิจกรรมพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด CCTV นี้ใช้งบประมาณ 25,500 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อย
บาท) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 กล้อง CCTV จ านวน 3 

ตัว 
  

12,000  อุดหนุน  

2 สายไฟ VAF BCC 
2x1.5SQ.MM 30M 

  
3,000    

3 ค่าจ้างเหมาช่าง 6,000      
4 เทปพันสายไฟม้วนใหญ่   500    
5 ปล๊ักเด่ียว Chang   1,800    
6 กิ๊ป อลูมิเนียม NO.3   200    
7 ตะปู ตอกกิ๊บ 3/4"   500    
8. กล่องพลาสติก กันน้ า 

4"X6" LEETECH 
  

1,500    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 25,500   



๔๖๗ 
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือ 

1) ความพอใจในความสะดวกด้านความปลอดภัยภายใน
โรงเรียน 
2) คุณภาพระบบการท างานของกล้อง CCTVมีสภาพการ
ใช้งานเป็นปกติ 
3) ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระบบการ
ท างานของกล้องวงจรปิด 

แบบสอบถามความปลอดภัยในสถานศึกษาและเรียนรู้
อย่างมีความสุขจากการติดกล้องวงจรปิด 
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครู และนักเรียนจะได้รับความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ ช่วยป้องกันและ
ลดปัญหาของผู้ท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ีบริเวณโรงเรียนตะพานหิน 
 2. ใช้เป็นหลักฐานสืบสวนส าคัญหากเกิดกรณีทะเลาะวิวาทและลักขโมยของนักเรียนและ
บุคคลากร 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
กลุ่มงานบริหาร  กิจการนักเรียน  งบประมาณ  25,500 บาท 
โครงการ   โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ กิจกรรม  ซ่อมแซมกล้องวงจรปดิ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายภมรชัย  ทัดปอย , นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่ม 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กล้อง CCTV  3 ตัว 4,000 บ. 12,000  
2 สายไฟ VAF BCC 2x1.5SQ.MM 30M 300 ม. 1,000 บ. 3,000  
3 ค่าจ้างเหมาช่าง - - 6,000  
4 เทปพันสายไฟม้วนใหญ่ 10 ม้วน 50 บ. 500  
5 ปล๊ักเด่ียว Chang 10 อัน 180 บ. 1,800  
6 กิ๊ป อลูมิเนียม NO.3 2 ก.ก. 100 บ. 200  
7 ตะปู ตอกกิ๊บ 3/4" 2 ก.ก. 250 บ. 500  
8 กล่องพลาสติก กันน้ า 4"X6" LEETECH 15 อัน 100 บ. 1,500  

  รวมเป็นเงิน 25,500  
(สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

 
 
 
 
 
 



๔๖๘ 
 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารกิจการนักเรียน 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาระบบกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
สนองเป้าประสงค์  ข้อที่ 3 มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.)  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ด้านที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

             2.3 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

ด้านที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   ด้านที่ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ตุลาคม  2563  -  กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
จากมาตรฐานการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา                   

ขั้นพื้นฐาน ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการจัดการองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่าง เป็น
ระบบและมีความคล่องตัวสูง  ปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม  มีการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้
หลักการมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ  ถ่วงดุล มีระบบการด าเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตาม
กระทรวง และตามเกณฑ์การประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้วยระบบบริหารงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรยีน เป็นงานอีกงานหนึ่งท่ีต้องให้บริการ 
ส่ือสาร ประสานสัมพันธ์ในรูปแบบบริการให้กับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเพื่อให้สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

1. เพื่อให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็น
สัดส่วนได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 

3. เพื่ออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 



๔๖๙ 
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1  เชิงปริมาณ 

- งานส านักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน มวีัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในการจัดท าเอกสาร
ทางราชการและการให้บริการแก่คณะครู นักเรียน ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2 เชิงคุณภาพ 

-ท าให้มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานท่ีเพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และส่งผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
3.2  เชิงคุณธรรม 

-  ด าเนินงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (P : หลักเหตุผล 
พอประมาณ) 
     1) ประชุมวางแผนกลุ่มงาน 
     2) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. การด าเนินงานตามแผน (D : ความรู้ คุณธรรม) 
     1) พัฒนาระบบกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
3. การติดตามตรวจสอบ (C : มีภูมิคุ้มกัน)     
     1) ผู้รับรองพิจารณาการด าเนินกิจกรรมตามแผน 
4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล  
     พอประมาณ) 
     1) ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
     2) จัดท ารายงานสรุป ผลการด าเนินโครงการ 

 
ต.ค. 63 

 
 

ต.ค.63 - ก.ย.64 
 

ต.ค.63 - ก.ย.64 
 

ก.ย.64 

 
 
 
 
 

คณะท างานกลุ่มงาน
บริหารกิจการนักเรียน 

 
 

 
 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 

- โรงเรียนมีการพัฒนาแบบส่วนรวมทุกฝ่ายอย่าง
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรโรงเรียนตะพานหินได้รับการส่งเสริมตาม
ศักยภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
 

 
 

 
 
 
 



๔๗๐ 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

- โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
- บุคลากรโรงเรียนตะพานหินได้รับการ
ส่งเสริมตามศักยภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นแบบอย่างได้ อยู่ในระดับคุณภาพ 

ดีเลิศ 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ  20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 พัฒนาระบบกลุ่มงาน

บริหารกิจการนักเรียน 
   

20,000 
  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    20,000   
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
อยู่ในระดับคุณภาพดี 

การประเมินความพึงพอใจใน
ระบบการบริหารส านักงานกลุ่ม
งานบริหารกิจการนักเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจใน
ระบบการบริหารส านักงานกลุ่ม
งานบริหารกิจการนักเรียน 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. การบริหารงานของสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  
ทันกับเหตุการณ์  

 
 
 
 



๔๗๑ 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ) 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารกิจการนักเรียน งบประมาณ 20,000 บาท 

โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
กิจกรรม พัฒนาระบบกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 หมึกเครื่องปริ๊น HP laserjet pro mfp 
m130 

3 อัน 1,400 4,200 
 

2 หมึกเครื่องปริ๊น HP Ink Tank Wireless 415            
 (ชุด 4 สี ด า ฟ้า เหลือง ม่วงแดง) 

3 ชุด 850 2,550 
 

3 กระดาษการ์ดสี A4 180 แกรม (200แผ่น)              
(ขาว ชมพู ฟ้า เหลือง) 

4 แพ็ค 190 760 
 

4 กาวแท่ง UHU ขนาดกลาง 4 หลอด 65 260  
5 เทปใส 3/4นิ้ว x 36หลา แกน 3 นิ้ว 6 ม้วน 45 270  
6 เทปเยื่อกาว 2 หน้า แกน 3 นิ้ว 1/2 นิ้วx10 

หลา 
6 ม้วน 20 120 

 

7 UNITAPE เทปกระดาษกาวสี 1.5นิ้ว x 20
หลา แกน 3 นิ้ว 

1 โหล 35 420 
 

8 กล่องเอกสาร 3 ช่อง 6 อัน 245 1,470  
9 แผ่นยางรองตัด เอลเฟ่น 30x45 ซม. A3 2 แผ่น 180 360  

10 มีดคัตเตอร์ อโรม่า Silver-3 3 อัน  47 141  
11 มีดคัตเตอร์ตราช้าง ขนาด 18 มม 3 อัน 60 180  
12 ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 49*65 cm 3 แผ่น 55 165  
13 แฟ้มแขวน ฟ้า (แพ็ค10เล่ม) ตราช้าง Fluo 

927 (แพ็ค 10 เล่ม คละสี ) 
3 แพ็ค 169 507 

 

14 เก้าอี้พลาสติกอเนกประสงค์ทรงกลม (คละสี)  
เอเพ็กซ์ 

6 ตัว 150 900 
 

15 กระดาษ A4 70 แกรม 15 รีม 110 1,650  
16 ตู้เหล็กใส่เอกสารแบบ 2 ประตู 1 ตู้ 5,000 5,000  
17 แม็กซ์เย็บ คละสี ตราม้า HD-10EE 3 อัน 60 180  
18 เครื่องยิงบอร์ด 131x150 มม. คละสี อโรม่า     

TS-8H 
1 487 487 

 

19 กรรไกร  8 นิ้ว ตราช้าง OFP 4 95 380  
  รวมเป็นเงิน 20,000  

(สองหม่ืนบาทถ้วน)  
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โครงการที่ 5 

เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
เงนิอุดหนนุ 50,000 
เงนิอุดหนนุ (กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน) - 
เงนิรายได ้ - 
อ่ืนๆ - 

รวมทัง้สิน้ 50,000 
(ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
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โครงการปีงบประมาณ 2564 
 

โครงการท่ี 5 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
สนองกลยุทธ์ที ่ 4. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน  
เป้าประสงค์ 4. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน       

การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
สอดคล้องมาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
2.6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 
                 ส่ิงแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
      ด้านท่ี 1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
      ด้านท่ี 2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบด้วยปัจจัยหลายด้านด้วยกัน และปัจจัยท่ีส าคัญประการหนึ่งคือ 
การพัฒนาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมตาท่ีพระราชบัญญัติทางการศึกษา พ.ศ. 2542 มาตราท่ี 29 ได้กล่าวไว้ว่า รัฐต้อง
ส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ 
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษากีฬาและนันทนาการ 
แหล่งข้อมูล และแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

และเพื่อให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โรงเรียนตะพานหินจึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยได้จัดแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ตลอดจนส่ือท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและ    
      ชุมชนกับทุกภาคส่วน  
2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนอย่างท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
และชุมชนกับทุกภาคส่วน อย่างน้อย  3  กิจกรรม 

3.1.2 โรงเรียนให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน อย่างน้อย  3  กิจกรรม 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและ

ชุมชนกับทุกภาคส่วน 
3.2.2 โรงเรียนมีการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ วัน เดือน ป ี ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม (P = Plan) 
1.1 สร้างความตระหนัก / ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความรู้ 
ทักษะ และเห็นความส าคัญ 
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 ก าหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
1.4 จัดล าดับความส าคัญของเป้าหมาย 
1.5 ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
1.6 ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.7 จัดท าแผนปฏิบัติการ 

ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
และคณะ 

2. ขั้นด าเนินการ(D = Do) 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน จัดส่ิงอ านวยความสะดวก 
สนับสนุนทรัพยากร 
2.2 ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
และคณะ 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ จังหวัด และ สพฐ. 
ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

ครูเรณู  ตรีศิริ 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
พฤษภาคม – 

มิถุนายน 2564 
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

กิจกรรมส่งเสริมการมีมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  
ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

ครูศรัลยา  วงเอี่ยม 

3. ขั้นติดตาม  (C=Check) 
3.1 วางกรอบการตรวจสอบ การประเมินผล 
3.2 จัดหาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
3.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 2564 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
และคณะ 

4. ขั้นสรุปผลรายงาน(A = Action) 
4.1 รวบรวมผลการด าเนินงาน 
4.2 วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
4.3 สรุปผลการด าเนินและรายงาน 

กันยายน 2564 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
และคณะ 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ วัน เดือน ป ี ผู้รับผิดชอบ 
4.4 จัดท าสารสนเทศ เผยแพร่ 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

- ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาสอดคล้อง
กับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน 
 
- โรงเรียนมีการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 

- โรงเรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการศึกษา ท าให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- ชุมชนได้รับบริการทางวิชาการจากโรงเรียนอย่าง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

6. งบประมาณที่ใช้ 
6.1 เงินอุดหนุน    จ านวน   50,000 บาท  
6.2 เงินอุดหนุน (กิจกรรมพฒันาผู้เรียน) จ านวน    - บาท 
6.3 เงินรายได้    จ านวน    - บาท 
6.4 เงินอื่นๆ    จ านวน    - บาท 
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน   50,000 บาท 
(ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 
7. ประมาณการรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ อื่นๆ 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับ
อ าเภอ จังหวัด และ สพฐ 

45,000    ครูเรณู  ตรีศิริ 

2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง -    
กลุ่มงานบริหาร
กิจการนักเรียน 

3 
 กิจกรรมส่งเสริมการมีมีส่วนร่วม
การจัดการศึกษา  

5,000    ครูศรัลยา  วงเอี่ยม  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 - - 50,000  
 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

- ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน 

อย่างน้อย  3 กิจกรรม 1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 

1. แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

- ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน  อย่างน้อย  3 กิจกรรม 
 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 

1. แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ภาคีเครือข่าย สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษา ท าให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัด    

การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
9.2  ชุมชนได้รับบริการทางวิชาการจากโรงเรียนอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               (นางนวพร   เสริมศิริกาญจนา) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

 
 

 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอขออนุมัติโครงการ 
                                                          (นางสาวขนิษฐา  อยู่ข้างแรม) 
                                                      หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
 
 

 

ลงช่ือ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข) 

      รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
 
 
 

 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นายทิว  มนูญธรรม) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนตะพานหิน 
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กิจกรรมตามโครงการ 
เสริมสร้างความรว่มมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
ชื่อกิจกรรม  การแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และกีฬาแห่งชาติ. 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4. เสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และชุมชน   
สนองเป้าประสงค์   ข้อที่ 4. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการ      
   จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 3มฐ.)  

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
  ผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด 
  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ 
   เรียนรู้ 
สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   

  ด้านที่ 2  มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง  มีคุณธรรม   
  ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564 
ลักษณะโครงการ:   (  )  โครงการต่อเนื่อง         (      ) โครงการใหม่ 
_____________________________________________________________________________ 
1.ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
 1.1  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒–
๒๕๖๑) โดยเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษาสร้างจิตส านึกและค่านิยมท่ีถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชน
รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพและภาวะโภชนาการให้เด็กอย่างเหมาะสมกับวัย มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ีดี 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ ความเป็นไทย และ ด้านภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติด อย่างยั่งยืน 
 1.2  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานปี 2560-2561 ภาพลักษณ์นักเรียนในอนาคต : ต้ังมั่นใน
คุณธรรมมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ใจมั่นคงเป็นสุขยึดมั่นความเป็นไทยก้าวมั่นสู่อนาคต 
เก่ง : มุ่งมั่นพัฒนาความรู้โดยมีทักษะความรู้พื้นฐานท่ีจาเป็นในการประกอบอาชีพและทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมี
นิสัยใฝ่เรียนรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีความสามารถในการส่ือสารคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ดี : ต้ังมั่นในคุณธรรมโดยมีจิตสาธารณะมีระเบียบวินัยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมทางานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็น
กัลยาณมิตรมีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมรังเกียจการทุจริตทุกระดับและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 



๔๗๙ 
 

มีสุข : ใจมั่นคงเป็นสุขโดยมีสุขภาพกายสุขภาพใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรงความเป็นไทย : ยึดมั่นความเป็นไทยโดยมีจิตสา
นึกและความภูมิใจในความเป็นไทยยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เทคโนโลยี : ก้าวมั่นสู่อนาคตโดยใช้ภาษาอย่างน้อยสองภาษาใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทันพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 1.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรีภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามนโยบายของกระกรวง
และทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้นฐาน ปี 2561– 2566 ตลอดจนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

2.1  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทักษะทางด้านกีฬาอย่างเหมาะสม 
2.2  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ ความอดทน และปฏิบัติตามกฎ กติกา 
2.3  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาการตามความสามารถและความถนัด 
2.4  เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 

3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
3.1 เชิงปริมาณ 

โรงเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬากับชุมชนทุกภาคส่วนอย่างน้อย 4 กิจกรรม  
3.2 เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬากับชุมชนทุกภาคส่วน 
3.3 เชิงคุณธรรม 
 ผู้เรียนเกิดความสามัคคี 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน(P: หลักเหตุผล พอประมาณ) 
ส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและการออกก าลังกาย 
1.1  ประชุมปรึกษาครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
และจัดแบ่งหน้าท่ี รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 

 
 

ต.ค.63 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

2. การด าเนินงานตามแผน(D: ความรู้ คุณธรรม) 
2.1  น านักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

-    การแข่งขันกีฬาธนาคารออมสิน 
- การแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ 
- การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา 
- การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ชนิดกีฬาท่ีส่งเข้าร่วมแข่งขัน  อย่างน้อย 4 ชนิดกีฬา
(เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ฟุตซอล  เปตอง  ชักกะเย่อ  

 
 

พ.ย.63 – ก.ย.64 
 

1. นายสังเกษเจ็กมา 
2. นายสุวิทย์  สว่างรักษ์ 
3. นางเรณู  ตรีศิริ 
4. น.ส.วรรณา  ทองสุข 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
บาสเกตบอล ตะกร้อ ปิงปอง แบดมินตัน  ว่ายน้ า  
จักรยาน  กรีฑา) 

3. การติดตามตรวจสอบ ( C :มีภูมิคุ้มกัน) 
1. นักเรียนได้ใช้ทักษะกีฬาอย่างเต็มความสามารถ 
2. รายงานผลการแข่งขัน 

 

พ.ย.63 – ก.ย.64 
 

1. นายสังเกษเจ็กมา 
2. นายสุวิทย์  สว่างรักษ์ 
3. นางเรณู  ตรีศิริ 
4. น.ส.วรรณา  ทองสุข 

4. การประเมิน/รายงานผล (A : หลักเหตุผล พอประมาณ) 
1.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

พ.ย.63 – ก.ย.64 
 

 
1. นายสังเกษเจ็กมา 
2. นายสุวิทย์  สว่างรักษ์ 
3. นางเรณู  ตรีศิริ 
4. น.ส.วรรณา  ทองสุข 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต (Output)  ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome)ของกิจกรรม 
1. นักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันกีฬากับชุมชนทุกภาคส่วน 

-    การแข่งขันกีฬาธนาคารออมสิน 
- การแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ 
- การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา 
- การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

1. โรงเรียนมีส่วนรว่มกิจกรรม การแข่งขันกีฬากบั
ชุมชนทุกภาคส่วน  อย่างน้อย 4 กิจกรรม 

-    การแข่งขันกีฬาธนาคารออมสิน 
- การแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ 
- การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา 
- การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome)  
ของกิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

โรงเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันกีฬากับชุมชน  

โรงเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬากับชุมชนทุก
ภาคส่วน  

อย่างน้อย 4 กิจกรรม 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ.............45,000....................บาท  จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณแยกตามรายการและกิจกรร

รม 
ประเภท

งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ  5,000   เงินอุดหนุน 
(งบไปราชการ) 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดระดับ 

ภาค 
- การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา 

  
20,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณแยกตามรายการและกิจกรร

รม 
ประเภท

งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

- การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 20,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  45,000   

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ จังหวัด เขต      
2. นักเรียนสามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อเข้า 
ร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆสูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

 - แบบส ารวจ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  ผู้เรียนมีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะทางด้านกีฬา และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
9.2  นักเรียนได้แสดงออกทางทักษะกีฬาอย่างเต็มความสามรถ 
9.3  นักเรียนมีความซื่อสัตย์ ความอดทน และปฏิบัติตามกฎ กติการู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
9.4  ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
9.5  สถานศึกษากับส่วนราชการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประสานความร่วมมือกันพัฒนา
งานต่างๆเป็นอย่างดี 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน/ ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  งบประมาณ.....45,000......บาท 
โครงการ :  เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

กิจกรรม:  การแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ จังหวัด ระดับภาคและกีฬาแห่งชาติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 การแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ   5,000  
2 การแข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษา   20,000  
3 การแข่งขันกีฬา เยาวชนแห่งชาติ   20,000  

รวมเป็นเงิน 45,000  
( ส่ีหมื่นห้าพันบาทถ้วน )  

 
 
 



๔๘๒ 
 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มฐ.) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ด้านที่ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
   กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และชุมชน   
สนองเป้าประสงค์ ข้อที่ 3. มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ข้อที่ 4. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
ด้านที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

   ด้านที่ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวศรัลยา  วงเอี่ยม 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 

1. ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล 
การบริหารของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  มีส่วนในการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างเป็น

ระบบท่ีดี  และมีคุณภาพ  ส่งผลดีต่อบุคลากรทุกคน ท้ังครู นักเรียน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน  งาน
แผนงานงบประมาณ และงานสารสนเทศควรมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ท้ังการน าเสนอข้อมูล จัดเก็บข้อมูล 
และสถิติต่างๆ ของโรงเรียน บุคลากร และนักเรียน กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคลจึงได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร 
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน พร้อมท่ีจะให้บริการและเป็นหลักฐานการวางแผนการด าเนินงาน  

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
1.  เพื่อให้โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ             

ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2.  เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม

กับสภาพสถานศึกษา 
3.  เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ทันกับเหตุการณ์ หน่วยงานต้นสังกัด 

และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

 



๔๘๓ 
 

3. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
3.1 เชิงปริมาณ 

- โรงเรียนมีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
3.2 เชิงคุณภาพ 

- โรงเรียนมีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.3 เชิงคุณธรรม 

-  ด าเนินงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม (P = Plan) 
    1.1 วางแผนการด าเนินงาน 
    1.2 ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
    1.3 วางแผนปฏิบัติการ 

 
ตุลาคม 2563 

 

นางสาวศรัลยา  วงเอี่ยม 

2. ขั้นด าเนนิการ(D = Do) 
    2.1 ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
      1. ส่งเสริม สนับสนุน จัดส่ิงอ านวยความสะดวก 
สนับสนุนทรัพยากรด้านการบริหารและจัดการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม 

 
 
 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

 
 

นางสาวศรัลยา  วงเอี่ยม 

3. ขั้นติดตาม  (C=Check) 
    3.1 วางกรอบการตรวจสอบ การประเมินผล 
    3.2 จัดหาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
    3.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 

 
กันยายน 2564 

นางสาวศรัลยา  วงเอี่ยม 

4. ขั้นสรุปผลรายงาน(A = Action) 
    4.1 รวบรวมผลการด าเนินงาน 
    4.2 วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
    4.3 สรุปผลการด าเนินและรายงาน     

 
กันยายน 2564 

นางสาวขนิษฐา  อยู่ข้างแรม 
นางสวีณา วัชรสุนทรกิจ  
นางสาวศรัลยา  วงเอี่ยม 

 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
ผลผลิต (Output) ของกิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม 

- ส่งเสริม สนับสนุน จัดส่ิงอ านวยความสะดวก สนับสนุน
ทรัพยากรด้านการบริหารและจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

- ชุมชนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาอย่างมั่นคง ยั่งยืน 

 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

- ส่งเสริม สนับสนุน จัดส่ิงอ านวยความสะดวก 
สนับสนุนทรัพยากรด้านการบริหารและจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

- ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ 



๔๘๔ 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรด้านการบริหารและจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ  5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม ประเภท 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 ส่งเสริม สนับสนุน จัดส่ิงอ านวย
ความสะดวก สนับสนุน
ทรัพยากรด้านการบริหารและจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

  5,000  อุดหนุน  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   5,000    
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

- ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ 

การประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 



๔๘๕ 
 

บทที่ 4 
การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

 
             แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ได้จัดระบบก ากับติดตาม ประเมินผลการ  ตรวจสอบ และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ดังนี้ 
             1. การก ากับ ติดตาม 
                1.1 จัดท ารูปแบบการก ากับติดตามแผนงาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ 
                1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตาม 
             2. การประเมินผล 
                2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผล 
                2.2 สร้างเครื่องมือประเมินผล 

      2.3 ด าเนินการประเมินผลท้ังก่อนด าเนินโครงการเพื่อดูแลความเป็นไปได้ระหว่างด าเนิน 
โครงการเพื่อดูความก้าวหน้าและปรับปรุง แก้ไขการด าเนินเมื่อส้ินสุดโครงการเพื่อดู
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการ 

            3.การตรวจสอบ 
               3.1 การประเมินตนเองตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ท่ีปฏิบัติ บันทึกผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
               3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนะ 

แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุน 
            4.การรายงานผล 
               4.1 รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อส้ินสุดแต่ละกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 
               4.2 เมื่อส้ินสุดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในปีงบประมาณ แต่งต้ังคณะท างานสรุปผลการ 

ปฏิบัติงาน เพื่อการปรับปรุง แก้ไข ก าหนดทิศทางจัดการศึกษา 
               4.3 เมื่อส้ินปีการศึกษา โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษา ต่อหน่วยงาน 

บังคับบัญชา ส านักงานประเมินมาตรฐานแห่งชาติ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



บันทึกการเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนตะพานหิน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 
 ข้าพเจ้า นายต่อศักดิ์  วีระพจนานันท์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
ตะพานหิน  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  ได้พิจารณาเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามบันทึกการประชุม ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 แล้ว      
เห็นชอบให้ทางโรงเรียนใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564  ได ้ 
 
 
 
 
        ลงชื่อ.......................................................   
               (นายต่อศักดิ์  วีระพจนานันท์)  
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนตะพานหิน 

 
 



 
ค าสั่งโรงเรียนตะพานหิน 

ที ่  176/256๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 256๔ 

------------------------------------------------------------ 
            ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ให้โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
256๔ เพ่ือวางแผนด าเนินงานการบริหารงบประมาณ โดยศึกษาจากสภาพปัจจุบันที่เป็นปัญหาและความต้องการของ
โรงเรียนเป็นหลักในการก าหนดขอบเขตของโครงการและกิจกรรรมต่าง ๆ ทั้งได้ยึดถือนโยบายทางการศึกษาของหน่วยงาน
ในระดับสูง  เป็นหลักอีกทางหนึ่งด้วย เป็นต้นว่า วิสัยทัศน์ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย  เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์/มาตรการในการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 256๔ 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 256๔ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลการปฏิบัติ
ราชการ  เป็นที่ประจักษ์   อาศัยอ านาจความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546  และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช 2547  จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 256๔ ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 256๔ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ค าปรึกษาแนะน า ดูแล ก ากับติดตาม พร้อมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณกิจกรรม โครงการ ตามความ
เหมาะสม  ประกอบด้วย 
   1.1 นายทิว     มนูญธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
   1.2 นางเมตตา   พลประถม  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
   1.3 นางประเสริฐ  วงค า  ครู    กรรมการและเลขานุการ  
   1.4 นางสาวขนิษฐา  อยู่ข้างแรม  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2. คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 256๔  มีหน้าที่  วางแผนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 256๔               
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง และกลยุทธ์ของสถานศึกษา ได้แก่รวบรวม     
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโครงการและกิจการรม เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 256๔ ประกอบด้วย 
   2.1 กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
     2.1.1 นางประเสริฐ  วงค า  คร ู         ประธานกรรมการ 
     2.1.2 นางสาวรจนา  ตระการศิริ  คร ู  กรรมการ 
     2.1.3 นางสาวมนัญชยา      ปานฤทธิ์  คร ู  กรรมการ 
     2.1.4 นางสาวเนตรนะภา    พวงไทย  คร ู  กรรมการ 
     2.1.5 นางพัชรีญา  สุวรรณคีรี  คร ู  กรรมการ 
     2.1.6 นางสวีณา  วัชรสุนทรกิจ  คร ู  กรรมการ 
     2.1.7 นางสาวอัญญรัตน์    ฉายทอง  คร ู  กรรมการ 
     2.1.8 นางภิรัญญา  ขาวพราย  คร ู  กรรมการ 
     2.1.9 นางสาวพรรณพัชนันท์  โชคเด่นเป็นศรี คร ู  กรรมการ 
     2.1.10 นางสาวสุนิสา  ป้อมแย้ม  คร ู  กรรมการ 
     2.1.11 นางสาวศิริพร  คล้ายยา  คร ู  กรรมการ 
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     2.1.12 นางสาวขนิษฐา อยู่ข้างแรม  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
     2.1.13 นายอนุสิทธิ์  คงรอด  คร ู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   2.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
     2.2.1 นางเมตตา  พลประถม รองผู้อ านวยการฯ ประธานกรรมการ 

   2.2.2 นางสาวจิดาภา  คงคาสวัสดิ์ คร ู กรรมการ 
     2.2.3 นางสาววารินทร์   พรหมอยู่ คร ู กรรมการ 
     2.2.4 นางนวพร  เสริมศิริกาญจนา คร ู กรรมการ  
     2.2.5 นายอิศรา  อยู่หว่าง คร ู กรรมการ 
     2.2.6 นายพรรษา  รื่นรวย คร ู กรรมการ   
     2.2.7 นางบุณฑริกกา  บุญเกษม คร ู กรรมการ 
     2.2.8 นางเรณ ู   ตรีศิริ คร ู กรรมการ 
     2.2.9 นางกรรณิการ์  สุขสวัสดิ์ คร ู กรรมการ 
     2.2.10 นางชบาไพร  เทียมธรรม คร ู กรรมการ  
     2.2.11 นายปริญญา  พวงทอง คร ู กรรมการ 
     2.2.12 นางรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ คร ู กรรมการ 
     2.2.13 นางสาวณฐธร  บุญเกิด คร ู กรรมการ 
     2.2.14 นายมานิตย์  สุวรรณคีรี คร ู กรรมการ 
     2.2.15 นางหฤทัย  อุดค ามี คร ู กรรมการ 
     2.2.16 นางพรพิมล  เรี่ยมสุวรรณ คร ู กรรมการ 
     2.2.17 นางสาวอรนุช  พวงทอง คร ู กรรมการ 
     2.2.18 นายศราวุธ  ตั้งใจ คร ู กรรมการ 
     2.2.19 นางสาววราภรณ์   บัณฑิตโรจนฤทธิ์   คร ู กรรมการ 
     2.2.20 นางวิยะดา  สง่าไพบูลย์ คร ู กรรมการ  
     2.2.21 นางสาวพรเพ็ญ นิลพร คร ู กรรมการ 
     2.2.22 นางพรพิสุทธิ์  แสงค าธนาศิริ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
     2.2.23 นางสุกานดา  แก้วลอย ครู                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   2.3 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
     2.3.1 นางเมตตา  พลประถม รองผู้อ านวยการฯ ประธานกรรมการ 
     2.3.2 นายมนัส   สุวรรณคีรี คร ู กรรมการ 
     2.3.3 นายสังเกษ  เจ็กมา คร ู กรรมการ 
     2.3.4 นายภมรชัย  ทัดปอย คร ู กรรมการ 
     2.3.5 นางชบาไพร  เทียมธรรม คร ู กรรมการ 
     2.3.6 นายภูวดล  สังขพาลี คร ู กรรมการ 
     2.3.7 นางสาวณภัทร  พูลเส็ง คร ู กรรมการ 

     2.3.8 นางสาวธิดารัตน์   โตเทศ คร ู กรรมการ 
     2.3.9 นางสาวสายสุนีย์  สิงห์เวียง คร ู กรรมการ 
     2.3.10 นางสาวกฤดิ์มณี    พลประถม คร ู กรรมการ 
     2.3.11 นายสมศักดิ์  นิติสกุลชัย คร ู กรรมการและเลขานุการ 
     2.3.12 นางสาวสมฤดี  ทาแดง ครู                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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   2.4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
     2.4.1 นางชวนพิศ  รัตนแสงศรี คร ู ประธานกรรมการ 
     2.4.2 นายคมสันต์  พลต้น คร ู กรรมการ 
     2.4.3 นางศศณัฐ  มารยาท คร ู กรรมการ 
     2.4.4 นายสราวุธ  กิ่งภาพ คร ู กรรมการ 
     2.4.5 นางนิตยา  ทีด ี คร ู กรรมการ 
     2.4.6 นางสาวจิรวรรณ อิศราภรณ์ คร ู กรรมการ 
     2.4.7 นางเรณ ู   ตรีศิริ คร ู กรรมการ 
     2.4.8 นางสาววรรณา  ทองสุข คร ู กรรมการ 
     2.4.9 นางวิยะดา  สง่าไพบูลย์ คร ู กรรมการ 
     2.4.10 นางมาลี  คามเกตุ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
     2.4.11 นางสาวสีแพร  ธรรมนาม ครู                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 3. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564  มีหน้าที่ รวบรวมโครงการ/กิจกรรม และจัดท ารูปล่ม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564  ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ประกอบด้วย 
   3.1 นางสาวขนิษฐา   อยู่ข้างแรม   คร ู   ประธานกรรมการ 
   3.2 นางสาวจิดาภา   คงคาสวัสดิ์   คร ู   กรรมการ 
   3.3 นางสวีณา      วัชรสุนทรกิจ  คร ู   กรรมการ 
   3.4 นางสาวทิพย์มาศ  จาบทอง   เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
   3.5 นายอัฐวุฒิ    จอมทอง   เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
   3.6 นางสาวอิสราพร   ภู่กลัด   เจ้าหน้าที่วิชาการ กรรมการ 
   3.7 นางสาวอาทิตยา   หิริรัตน์   เจ้าหน้าที่สารวัตรนักเรียน  กรรมการ 
   3.8 นางสาวฑิมพิกา   เพ็งศรี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรรมการ 
   3.9 นายอนุสิทธิ์   คงรอด   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 

   ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดี            
กับทางราชการต่อไป 
 
      สั่ง ณ วันที่  2  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 
          

 

 
                     (นายทิว  มนูญธรรม) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนตะพานหิน 



 
ค าสั่งโรงเรียนตะพานหิน 

ที ่ 228/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๔ (เพ่ิมเติม) 

------------------------------------------------------------ 
ตามท่ีโรงเรียนตะพานหินได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๔           

ที่ 176/2563 สั่ง ณ วันที่  2  กันยายน  พ.ศ. 2563 ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41   
ให้โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 256๔ เพ่ือวางแผนด าเนินงานการบริหารงบประมาณโดยศึกษา 
จากสภาพปัจจุบันที่เป็นปัญหาและความต้องการของโรงเรียนเป็นหลักในการก าหนดขอบเขตของโครงการและกิจกรรรม
ต่าง ๆ ทั้งได้ยึดถือนโยบายทางการศึกษาของหน่วยงานในระดับสูง เป็นหลักอีกทางหนึ่งด้วยเป็นต้นว่า วิสัยทัศน์ 
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์/มาตรการในการพัฒนาการศึกษา ปี 256๔ 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 256๔ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลการปฏิบัติ
ราชการ  เป็นที่ประจักษ์  อาศัยอ านาจความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกากระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช 2546  และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547  
จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๔ (เพ่ิมเติม) ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 256๔ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ค าปรึกษาแนะน า ดูแล ก ากับติดตาม พร้อมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณกิจกรรม โครงการ ตามความ
เหมาะสม  ประกอบด้วย 
   1.1 นางนวพร   เสริมศิริกาญจนา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
   1.2 นางสาวนัยรัตน ์  ชัยสุข  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
   1.3 นายณัฐวัตร  รอดมา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 
 

   ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดี            
กับทางราชการต่อไป 
 
      สั่ง ณ วันที่  6  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
          

 

 
                     (นายทิว  มนูญธรรม) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนตะพานหิน 


