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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2565 

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร  ครั้งที่   4 / 2564 เมื่อวันที่ 
10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได๎พิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 (ภาคเรียน                  
ที่ 2/2564 – 1/2565 ) เห็นชอบให๎ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 ได ๎
 
 
 
 

   (นายสม  มั่งค่ัง) 
                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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ค าน า 
 

  แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2565  (ภาคเรียนที่  2/2564 และ ภาคเรียนที่ 1/2565 ) 
เลํมนี้ โรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร จัดทําขึ้นเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
สถานศึกษา  โดยการมีสํวนรํวมจากบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนซึ่งเริ่มจากการประชุมปฏิบัติการจัดทําแผน
กลยุทธ๑สถานศึกษาโดยการวิเคราะห๑สภาพป๓จจุบันป๓ญหาศึกษาสภาพของสถานศึกษา เพ่ือกําหนดทิศทางของ
สถานศึกษาโดยกําหนดกลยุทธ๑ของสถานศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับองค๑กร  ระดับแผนงาน และระดับโครงการ
ตามกรอบกลยุทธ๑ของแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  แผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566 – 2570  สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี สอดคล๎องกับมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากลและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยครอบคลุมทั้งในระดับการศึกษาภาคบังคับและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาได๎นํา
ผลการปฏิบัติงานปีการศึกษาที่ผํานมา  ตามรายงานประจําปี (SAR 2564) มาเป็นแนวทางในการจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2565 โดยมีทิศทางการจัดการศึกษาตาม วิสัยทัศน๑ พันธกิจ 
เปูาประสงค๑ และ กลยุทธ๑ของโรงเรียน 
 

 ขอขอบคุณผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2565 เลํมนี้
ประกอบด๎วยบุคลากรในสถานศึกษา ผู๎เรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 

 
 

งานแผนงาน/โครงการ 
                               โรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
   ชื่อโรงเรียน ทําวุ๎งวิทยาคาร ที่ตั้งเลขที่ ๑ หมูํ ๔ ตําบลทําวุ๎ง อําเภอทําวุ๎งจังหวัดลพบุรี 
รหัสไปรษณีย๑  ๑๕๑๕๐  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๕  โทรศัพท๑ ๐๓๖ ๔๘๑ ๒๐๖  
โทรสาร ๐๓๖ ๔๘๑ ๒๐๖  

E-mail   Thawungs@hotmail.com  
    Thawungs@gmail.com  
   Website   www.Thawungs.Lopburi๑.net 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อท่ี ๔๐ ไรํ๑ งาน ๗๒ ตารางวา เขตพ้ืนที่
บริการ  โรงเรียนในอําเภอทําวุ๎งทั้งหมด 
 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

   โรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๕ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได๎รับอนุมัติ
จัดตั้งตามหนังสือกรมสามัญศึกษาที่ ศธ๐๘๐๗/๓๒๖๘ ลงวันที่๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗  เปิดทําการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎นเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๑๗ แตํเนื่องจากสภาพยังไมํพร๎อมจึงเลื่อนระยะเวลามา
เป็นวันที่๑ มิถุนายนพ .ศ. ๒๕๑๗ ในสมัยที่ ดร.กํอ  สวัสดิพานิช ดํารงตําแหนํงรั ฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนายสุพจน๑  วัฒนประดิษฐ๑   เป็นศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  นายพิสิษฐ๑  ชมปรีดา  เป็น
นายอําเภอทําวุ๎ง  นายสุรพงษ๑    สิทธิสุข เป็นศึกษาธิการอําเภอทําวุ๎ง  ซึ่งกรมสามัญศึกษาได๎แตํงตั้ง นายวัลลา  
จันอับ  วุฒิ  ค.ม.(บริหารการศึกษา) ให๎มาดํารงตําแหนํงครูใหญํคนแรก  และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในปีการศึกษา ๒๕๒๒ 
 แผนที่โรงเรียน (อยูํในภาคผนวก) 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๑) ผู๎อํานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล  ดร.นรงค๑  โสภา วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Education) 
โทรศัพท๑ ๐๖-5๓๙๔-๙๖๓๕  E-mail : narong.9@hotmail.com ดํารงตําแหนํงทีโ่รงเรียนนี้ ตั้งแตํวันที่  ๒๑
พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  จนถึงป๓จจุบัน 
 ๒) รองผู๎อํานวยการโรงเรียน  ชื่อ-สกุล  นายจิตวิทย๑  มุสิกะสินธุ๑ วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม.             
การบริหารการศึกษา  โทรศัพท๑ 08-7823-5086 e-mail : krugodmonster@gmail.com ดํารงตําแหนํงที่
โรงเรียนนี้ ตั้งแตวํันที่ 5 ตุลาคม  ๒๕๖3  จนถึงป๓จจุบัน 
 
 
 

๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 25  มิถุนายน ๒๕๖4  ของปีการศึกษา ๒๕๖4) 
๑) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๕93 คน 
๒) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๕93 คน จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

http://www.thawungs.lopburi1.net/
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ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๔ 69 65 134 33 

ม.๒ ๔ 61 51 ๑12 ๒8 

ม.๓ ๔ ๕7 62 ๑19 ๒9 

ม.๔ 4 48 44 92 23 

ม.๕ 4 36 47 83 ๒4 

ม.๖ ๒ 25 28 53 ๒7 

รวม 22 ๒96 297 593 ๒7 
 

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(คน) 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 

 1. ผู๎อํานวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ชํานาญการ คศ.2 0 0 0 

 ชํานาญการพิเศษ คศ.3 1 0 1 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 1 0 1 
 2. รองผู๎อํานวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ชํานาญการ คศ.2 0 0 0 

 ชํานาญการพิเศษ คศ.3 1 0 1 
 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 

รวม - 1 0 1 
 3. คร ู ครู (ไมํมีวิทยฐานะ) คศ.1 5 5 10 

 ชํานาญการ คศ.2 3 4 7 

 ชํานาญการพิเศษ คศ.3 1 7 8 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 9 16 25 
 4. ครูผู๎ชํวย - ครูผู๎ชํวย - 2 2 

 5. ลูกจ๎างประจํา - - 1 0 1 

 6. พนักงานราชการ - - 0 0 0 
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ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(คน) 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 

 7. ลูกจา๎งช่ัวคราว - - 3 2 5 

รวมท้ังหมด 15 20 35 

 
จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  27  คน   คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๐ 
จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด  -  คน   คิดเป็นร๎อยละ  - 
จํานวนผู๎บริหาร  2  คน 

  
 ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 
จ้างด้วย

เงิน 
1. นายนราธิป  มงคลทรัพย๑ 27 3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย งบดําเนินการ 

2. นายชูชาติ  ชูติระโส 26 3 ค.บ. คอมพิวเตอร๑ คอมพิวเตอร๑ งบดําเนินการ 

3. นายณรงค๑ชัย  นํวมบาง 27 2 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา งบดําเนินการ 

4. นางสาวสมหญิง อํุนเรือน 27 2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ งบดําเนินการ 

5. นางสาววารี ลมิปนะยิ่งยง 23 1 วท.บ. เคมี เคมี งบดําเนินการ 
 
 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจํานวน  ๓  หลัง  อาคารประกอบจํานวน  ๒ หลัง  ส๎วม   ๑๖   ห๎อง   สนามฟุตบอล 

๑ สนาม  สนามบาสเกตบอล  ๑  สนาม (ทรุดโทรม)  โต๏ะเทเบิลเทนนิส  5 ตัว  ห๎องเรียน 19 ห๎อง หอประชุม 
๒ หลัง ห๎องศูนย๑กลุํมสาระฯ 8 ห๎อง   
 
6. ข้อมูลสภาพชมุชนโดยรวม 

  

   ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ อยูํในเขตเทศบาลตําบลทําวุ๎ง มีประชากร
ประมาณ ๔8,๕75  คน บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน ได๎แกํ วัด   สถานีตํารวจ ที่วําการอําเภอ ตลาด 
ธนาคาร และที่ทําการไปรษณีย๑อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรและรับจ๎างทั่วไป สํวนใหญํนับถือศาสนา 
พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นท่ีเป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป คือ นาฏดนตรี (ลิเก)  ปี่พาทย๑มอญ และกลองยาว 
  ๒) ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่  ๖  อาชีพหลัก คือ รับจ๎าง สํวน
ใหญํนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัว ตํอปี ๑3,๐๐๐  บาท จํานวนคน
เฉลี่ยตํอครอบครัว ๔  คน 
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๓) โอกาสและข๎อจํากัดของโรงเรียน 
  โรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร อยูํใกล๎แหลํงเรียนรู๎ ได๎แกํ โรงสีธีรโชติที่สาธิตการทํานา ปลูกผักปลอด
สารพิษ ผลิตภัณฑ๑เกษตรกรรม  OTOP แตํละท๎องถิ่น โรงงานผลิตเครื่องประดับ ศูนย๑วัฒนธรรมวัดหัวสําโรง 
ศูนย๑วัฒนธรรมวัดไลย๑  ผู๎นําชุมชนหลายทํานเป็นศิษย๑เกํา และได๎รับเกียรติให๎เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
เนื่องจากโรงเรียนมีที่ตั้งอยูํติดถนนใหญํสายลพบุรี – สิงห๑บุรี ที่เดินทางเข๎าตัวเมืองลพบุรี หรือตัวเมืองสิงห๑บุรีได๎
อยํางสะดวกสบายไมํเกิน  ๑๕ กิโลเมตร นักเรียนจึงสามารถเลือกที่เรียนตํอได๎หลายแหํง เชํน โรงเรียนพิบูล
วิทยาลัย โรงเรียนสิงห๑บุรี โรงเรียนบ๎านชีวิทยา โรงเรียนบ๎านเบิกวิทยาคม เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนขยาย
โอกาสอีกหลายโรงเรียน คือ โรงเรียนวัดหัวสําโรง โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร โรงเรียนบ๎านบางลี่ โรงเรียนรุํงนิวัติ
วิทยา และโรงเรียนวัดมุจลินท๑ จึงทําให๎จํานวนนักเรียนมีจํากัด เริ่มลดน๎อยลง 

 

7. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (ส าหรับโรงเรียนปกติที่จัดการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๖4) 
ส าหรับวิชาพื้นฐาน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑6๐ (4 นก.) ๑6๐ (4 นก.) ๑6๐ (4 นก.) ๒8๐ (7 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

๑2๐ (3 นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) 240 (6 นก.) 

o ประวัติศาสตร๑ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
o ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม 
    

o หน๎าที่พลเมือง  
วัฒนธรรม  และการ
ดําเนินชีวิตในสังคม 

4๐ (1 นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 8๐ (2 นก.) 

o ภูมิศาสตร๑     
o เศรษฐศาสตร๑     

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
    ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
    การงานอาชีพ 4๐ (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๑,๖๔๐  (๔๑ นก.) 
 รายวิชาหน้าที่พลเมือง     
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 รายวิชาเพิ่มเติม ปีละไมํน๎อยกวํา ๒๐๐ ชั่วโมง (ระบุรายวิชาที่จัด) ไมํน๎อยกวํา ๑,๖๐๐ ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
o กิจกรรมแนะแนว     
o กิจกรรมนักเรียน     

-  ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ     
-  ชมรม ชุมนุม     

o กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน๑     

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
รวม ๓ ปี 

ไม่น้อยกว่า   ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 
 

 
8. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ๑) ห๎องสมุดมีขนาด  ๑๒๘  ตารางเมตร จํานวนหนังสือในห๎องสมุด ๑๕,๐๐๐ เลํม 
การสืบค๎นหนังสือและการยืม - คืน ใช๎ระบบ คอมพิวเตอร๑จํานวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน 
เฉลี่ย  ๒๕๐ คน ตํอวันคิดเป็นร๎อยละ  ๔๓.๔๐  ของนักเรียนทั้งหมด 
   
  ๒) ห๎องปฏิบัติการ 

   ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑  จํานวน   ๖  ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑  จํานวน   ๓  ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการทางภาษา  จํานวน   ๒ ห๎อง 
   ห๎องศูนย๑คณิตศาสตร๑        จํานวน  ๒  ห๎อง 
   
  ๓) คอมพิวเตอร๑    จํานวน   ๙๙  เครื่อง 
   ใช๎เพื่อการเรียนการสอน    จํานวน   ๖๐  เครื่อง 
   ใช๎เพื่อสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร๑เน็ต    จํานวน    ๓๐ เครื่อง 
 
 จํานวนนักเรียนที่สืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร๑เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๒๐๐ คน ตํอวันคิดเป็น
ร๎อยละ  ๒๙.๔๖  ของนักเรียนทั้งหมด ใช๎เพื่อการบริหารจัดการ  ๙  เครื่อง 
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 ๔)  แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 
  

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑  ห๎องสมุด 
๒  ห๎องสืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร๑เน็ต 
๓  อุทยานการศึกษา  
๔  ห๎องเรียนไร๎พรมแดน  
๕  ห๎องศูนย๑การเรียนรู๎ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด๎าน
การศึกษา )โรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
๖  ศูนย๑แนะแนวโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
7. ยุวเกษตรกรน๎อย 
8. โรงเลี้ยงไกํไขํ 

ทุกวันตลอดปีการศึกษา 
ทุกวันตลอดปีการศึกษา 
ทุกวันตลอดปีการศึกษา 

 
  ๕) แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน 
   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑.  ศูนย๑วัฒนธรรมตําบลหัวสาํโรง จังหวัดลพบุรี 
๒.  ศูนย๑วัฒนธรรมวัดไลย๑ จังหวัดลพบุรี 
๓.  วังนารายณ๑ราชนิเวศพระปรางค๑สามยอด จังหวัดลพบุรี 
๔.  วัดสิงห๑สธุาวาส อําเภอคํายบางระจัน จังหวัดสิงห๑บุรี 
๕.  องค๑การบริหารสํวนตําบลบางคู๎ 
๖.  เทือกเขาสมอคอน แหลํงเรียนรู๎บ๎านพรานโคกทะเล 
 

1  ครั้ง/ปี 
1  ครั้ง/ปี 
๒  ครั้ง/ปี 
๒  ครั้ง/ปี 
๒  ครั้ง/ปี 
๒  ครั้ง/ปี 

  
 ๖) ปราชญ๑ชาวบ๎าน/ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครู นักเรียน 
ในปีการศึกษา  ๒๕๖3 
  ๑. 
  ๒.นายเชาว๑วชั หนูทอง น้ําหมักชีวภาพปุ๋ยอินทรีย๑ชีวภาพสถิติการให๎ความรู๎จํานวน  1  ครั้ง/ป ี
  ๓.นายประชุม นิยมรัตน๑  ก๐วยเตี๋ยวเป็ด  สถิติการให๎ความรู๎ จํานวน  ๑  ครั้ง/ปี 
  ๔.นายเสวย วงษ๑บวร  ชํางไม๎สถิติการให๎ความรู๎ จํานวน  ๑  ครั้ง/ปี 
  ๕.นางนวลลออ เกาเทียน ขนมถ๎วยฟูน้ําตาลสด  สถิติการให๎ความรู๎ จํานวน  ๑  ครั้ง/ปี 
  ๖.นางยุพิน จริงดี ขนมถ๎วย ขนมตาล  สถิติการให๎ความรู๎ จํานวน  ๑  ครั้ง/ปี 
  ๗.นางเพ็ญศรี ทรัพย๑ทวี ข๎าวเหนียวสังขยา  สถิติการให๎ความรู๎ จํานวน  ๑  ครั้ง/ปี 
  ๘.นางทองใบ เอ่ียมสะอาด ขนมจีนน้ํายา –น้ําพริก สถิติการให๎ความรู๎ จํานวน  ๑  ครั้ง/ปี  
  ๙.นายบุญเสริม ทองพูล  การตั้งศาลพระภูมิ  สถิติการให๎ความรู๎ จํานวน  ๑  ครั้ง/ปี 
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ตอนที่ 2 
โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 

 

1. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร แบํงโครงสร๎างการบริหารงานเป็น  4 ด๎าน ได๎แกํ 
ด๎านวิชาการ  ด๎านงบประมาณและแผนงาน  ด๎านบริหารบุคคล และด๎านบริหารทั่วไป  ผู๎บริหารยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ  4D Model รํวมกับกระบวนการ PDCA 
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
      

 
             
   
    
 
 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
- งานสํานักงานกลุํม

วิชาการ 
- งานบริหารงานวิชาการ 
- งานพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู ๎
- งานพัฒนาและใช๎สื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
- งานทะเบียน 
- งานวัดผลประเมินผล 
- งานพัฒนาและสํงเสรมิ 

แหลํงเรียนรู ๎
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานวิจัยฯ 
- งานประกันคุณภาพและ

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
- งานนิเทศ 
- โครงการห๎องเรียนพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มบริหาร
งบประมาณฯ 

- งานสํานักงาน
กลุํมงบประมาณ 

- งานสารบรรณ 
- งานการเงินและ

บัญช ี
- งานพัสดุและ

สินทรัพย๑ 
- งานยานพาหนะ 
- งานสารสนเทศ 
- งานแผนงาน  

หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล งาน
นโยบายและกิจการนักเรียน 
- งานสํานักงานกลุํมบุคคล 
- งานบุคลากร 
- งานปกครองนักเรียน 
- งานปูองกันสารเสพติด 
- งานระบบดูแลชํวยเหลือ

นักเรียน 
- งานสํงเสรมิประชาธิปไตย 
- งานธนาคารโรงเรียน 
- งานสํงเสรมิคุณธรรม

จริยธรรม 
- งานนโยบายอื่นๆ 

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
- งานสํานักงานกลุํม

บริหารทั่วไป 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานประชาสัมพันธ๑ 
- งานมวลชนสัมพันธ๑ 
- งานเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 
- งานอนามัยและ

โภชนาการ 
- งานสหกรณ๑

โรงเรียน 
- งานสวัสดิการ 

 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้อ านวยการโรงเรียน  
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณฯ กลุ่มบริหารบุคคล งานนโยบายและกิจการ
นักเรียน 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

เครือข่ายผู้ปกครอง รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
“นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู๎ทักษะความสามารถตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความ

พอเพียง” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 
2. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านวิชาการสูํมาตรฐานสากล 
3. พัฒนาครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาระบบบริหารการจัดการด๎วยระบบคุณภาพ 
5. พัฒนาสถานศึกษาและแหลํงเรียนรู๎ให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎  

 

 เป้าประสงค์ 
1. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 
2. ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 
3. ครูและบุคลการมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
5. โรงเรียนมีเทคโนโลยีเพ่ือการบริการและการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์การพัฒนา 
1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 
2. พัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาระบบบริหารการจัดการด๎วยระบบคุณภาพ 
5. พัฒนาสถานศึกษาและแหลํงเรียนรู๎ 

 

 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
1. สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 
2. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาทักษะวิชาการผู๎เรียนตามมาตรฐานสากล 
4. สํงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน 
5. พัฒนาครูให๎มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. เสริมสร๎างขวัญกําลังใจครูและบุคลากร 
7. บริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล (OBECQA) 
8. ระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
9. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม 
10. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการบริการและการเรียนรู๎ 
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อัตลักษณ์ (IDENTITY)   คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

เอกลักษณ์ (UNIQUENESS)   ถิ่นคนดีตามวิถีคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังยุทธศาสตร์ของโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 

 
 

จากข๎อมูลดังกลําวมาแสดงให๎เห็นวํา เปูาหมาย วิสัยทัศน๑ และพันธกิจของสถานศึกษาสอดคล๎องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต๎องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหํงชาติ มีความเป็นไปได๎ใน
การปฏิบัติและทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
 รํองรอยหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได๎ในการกําหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน๑ และพันธกิจของ
สถานศึกษาโดยใช๎เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) และเอกสารรายงานวิธีการและผลการดําเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ๑คุณภาพ (SCQA) ประจําปี 2564 ของโรงเรียนทําวุ๎ง-วิทยาคาร 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
   นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม 
มีความรู๎ ทักษะความสามารถ
ตามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง 
 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาครูและบุคลากร
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารการ
จัดการด๎วยระบบคุณภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาหลักสูตรและ
งานวิชาการ 

 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาสถานศึกษาและ
แหลํงเรียนรู๎ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 
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ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ในด๎านการบริหารจัดการ โรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคารได๎ดําเนินการตามกรอบและทิศทางของการ

จัดการศึกษา ที่สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และกลยุทธ๑ของสถานศึกษา และได๎รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาดําเนินงานในรูปคณะกรรมการโดยใช๎ หลักการบริหาร 4D ดังนี้ 
  D1 (Decentralization) มีการกระจายอํานาจตามลําดับความรับผิดชอบไปสูํบุคลากรหรือ
คณะกรรมการ โดยอาศัยหลักธรรมมาภิบาล จนได๎สร๎างเป็นทีมงานคุณภาพ 
 

D2 (Development) เป็นการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนดด๎วยวิธีการที่หลากหลาย โดยอาศัยหลักการและกระบวนการการจัดการความรู๎รวมทั้งการ
พัฒนาบุคลากรนี้ให๎เป็นไปตามความต๎องการ ซึ่งฝุายบริหารต๎องจัดให๎มีและเป็นสิ่งสําคัญในการสํงเสริม 
สนับสนุนให๎มีการพัฒนาบุคลากรจนมีความรู๎ ความสามารถในการที่จะนําไปพัฒนาภาระงานของตน ตลอดจน
ทีมงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 

D3 (Do) การที่ทีมงานลงมือปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมที่ได๎รับมอบหมาย โดยอาศัย
หลักการปฏิบัติเชิงคุณภาพตามวงจรคุณภาพ PDCA 

 

  D4 (Direction) เป็นการกํากับติดตามโดยการประเมินเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาให๎ภาวะ
งานที่ทีมงานดําเนินการอยูํมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 

   นอกจากกระบวนการบริหารในรูปแบบ4D Modelแล๎ว โรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคารยังมีการ
ดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมตําง ๆ   ตามวงจร PDCA หรือ Deming Cycle เป็นงานประจํา และปรับปรุง
งาน ตาม โครงสร๎างของ PDCA ประกอบด๎วย  1) Plan คือ การวางแผน , 2) Do คือ การปฏิบัติตามแผน, 

3) Check คือ การตรวจสอบ , 4) Act คือ การปรับปรุงการดําเนินการอยํางเหมาะสม ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานของ
การยกระดับคุณภาพทุกครั้งที่การดําเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงสํงสําหรับการ
ดําเนินงานในรอบตํอไป และกํอให๎เกิดการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง  ดังแสดงในภาพ 
 

 

 

วงจร PDCA กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 โรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคารมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามระบบ  4D และ PDCA  โดยมีการ
วางแผนโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการตามแผนที่วางไว๎ มีการนิเทศ กํากับติดตามตั้งแตํเริ่มโครงการ ระหวําง
ดําเนินการ และสิ้นสุดโครงการ ตํอจากนั้นมีการประเมินผล นําผลมาสรุปนําเสนอผู๎บริหารและนํามาพัฒนาใน
ปีการศึกษาตํอ ๆ ไป 

https://www.ftpi.or.th/wp-content/uploads/2015/03/pdca-1.jpg
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ตอนที่ 3  
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 

ภาคเรียนที่ 2/2564 และ ภาคเรียนที่ 1/2565 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 

โครงการล าดับที่ 1 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1  
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 1,2 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 1, 2  
กลุํมสาระฯ/งานภาษาไทย กลุํมวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ นางสรินทร๑ทิพย๑  ประชากุล 
 
1.หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ให๎มีความรู๎และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป็นตํอการศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุํงเน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ มีองค๑
ความรู๎ใน  8 กลุํมสาระการเรียนรู๎   มีสมรรถนะที่จําเป็น 5 สมรรถนะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 8 
ประการ ผู๎เรียนสามารถสื่อความคิด  ผํานการพูด เขียน คิดวิเคราะห๑ และนําเสนอผลงานด๎วยวิธีตําง ๆ ผู๎เรียน
มีความสามารถใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู๎ได๎  
 จากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา  2563 ผลการประเมินพบวําผู๎เรียนโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ๑ สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ๑ 
การอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ๑และให๎ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ๑ ทั้งหมดนี้
ในภาพรวม อยูํในระดับคุณภาพ ดี 
 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยจึงได๎ตระหนักถึงความสําคัญและเล็งเห็นประโยชน๑อันจะเกิดตํอผู๎เรียน
และสถานศึกษาจึงได๎จัดทํา “โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย” นี้               
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับชั้นให๎สูงขึ้นและตอบสนองตํอนโยบาย
ของโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดวิเคราะห๑ สูงกวํา 
เปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

2.2 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวําเปูาหมายที่สถานศึกษา  
กําหนด 
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2.3  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน     
ความคิดเห็นโดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก๎ป๓ญหาได๎ 

2.4  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย 
          2.5  เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ, การสื่อสารและสามารถสร๎างนวัตกรรมได๎ 
          2.6  เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ผํานเกณฑ๑คะแนนร๎อยละ 50   
ขึ้นไปเพ่ิมข้ึน 

2.7 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
2.8 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีสูงกวําเปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

 
3. เป้าหมาย 
         3.1 เชิงปริมาณ  
              3.1.1 นักเรียน จํานวน  593  คน ได๎รับการพัฒนาทักษะภาษาไทย 
              3.1.2 นักเรยีน จํานวน  593  คน ได๎รับการสํงเสริมให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยที่สูงขึ้น 
          3.2 เชิงคุณภาพ 
              3.2.1 นักเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะภาษาไทย 
              3.2.2 นักเรียนได๎รับการสํงเสริมให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยที่สูงขึ้น 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสืบสานต านานลายสือไทย 2564 593 คน ม.ค. 65 ครูมานะชัย ชลชีชินเทศน๑ 
/ครูกลุํมสาระภาษาไทย 

เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
ดําเนินการตามแผน 
  - ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
  - จัดกิจกรรมพํอขุนรามคําแหงฯ 

    

-นิเทศ ติดตามเริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

    

2. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย 2564 593 คน ธ.ค.64-ก.ย.65 นางสรินทร๑ทิพย๑ 
/ครูกลุํมสาระภาษาไทย 

เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
ประชุมกลุํมสาระฯ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

    

ดําเนินการตามแผน 
- ปรับปรุง  ซํอมบํารุง วัสดุอุปกรณ๑ประกอบการ
สอนให๎พร๎อมใช๎งาน 
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กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

   นางสรินทร๑ทิพย๑ ประชากุล 

3. กิจกรรมการอ่าน คิด วิเคราะห์ฯ  2564 593 คน ธ.ค.64-ก.ย.65 นายคณาธิป มงคลทรัพย๑ 

เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
ประชุมกลุํมสาระฯ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน 
-จัดทําใบงานสําหรับอํานคิดวิเคราะห๑ตาม
ระดับชั้น 
-นักเรียนอํานและสรุปความตามท่ีกําหนด 
-นักเรียนทํากิจกรรมคิด วิเคราะห๑ฯ ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง ทําทุกระดับชั้นและทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ 8 สาระฯ 

    

-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

   นางสรินทร๑ทิพย๑ ประชากุล 
/ครูกลุํมสาระภาษาไทย 

4. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาไทย 
  

2564 593 คน ธ.ค.64-ก.ย.65 นายไพฑูรย๑ กลิ่นประทุม 
/ครูกลุํมสาระไทยฯ 

เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 2564 593 คน   
ดําเนินการตามแผน 
- แขํงขันทักษะภาษาไทยภายนอก 
- แขํงขันศิลปะหัตถกรรม  
- จัดทําชุดแบบฝึกติว o-net ม.3-ม.6 
- เชิญวิทยากรเพื่อติว o-net ม.6 
- จัดทําชุดแบบฝึก 
- จัดสอบ edmodo ม.ต๎น  ม.ปลาย 2 ครั้ง 

   นายไพฑูรย๑ กลิ่นประทุม 
 

- ศาสตร๑และศิลป์ถิ่นวัดไลย๑   ม.ค. 65 นายมานะชัย ชลชีชินเทศน๑ 

- ทําปูายสํงเสริมการเรียนรู๎ทางภาษาไทย 
- ปรับปรุงทัศนียภาพอุทยานการศึกษา
ภาษาไทย 
- นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 
 
 
 

  ธ.ค.64-มิ.ย.65 นายคณาธิป มงคลทรัพย๑ 
 
 
ครูกลุํมสาระภาษาไทย 



20 
 
 

 

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนทําว๎ุงวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สพม.ลพบุร ี
 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมวันภาษาไทย 2564 593คน ก.ค. 65 นายไพฑูรย๑ กลิ่นประทุม 
/ครูกลุํมสาระภาษาไทย 

เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
ประชุมกลุํมสาระฯ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

    

- จัดกิจกรรมแขํงขันทักษะวิชาการด๎าน
ภาษาไทย 
- ประกวดตัวละครในวรรณคดีชุดรีไซเคิล 
- ตอบป๓ญหาภาษาไทยเพ่ือชิงรางวัล 
- การแสดงละครไทยของนักเรียน 

    

-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

    

6. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2564 593 คน มิ.ย. 65 ครูมานะชัย ชลชีชินเทศน๑ 
/ครูกลุํมสาระภาษาไทย 

เสนอกจิกรรมขออนุมัติ     
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
ประชุมกลุํมสาระฯ 
ดําเนินการตามแผน 
- จัดกิจกรรมแขํงขันทักษะวิชาการด๎าน
ภาษาไทย 
- บวงสรวงแดํทํานสุนทรภูํ 

    
 
 

 

- จัดกิจกรรมสดุดีแดํครูกลอนสุนทรภูํ 
- นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

   ครูกลุํมสาระภาษาไทย 

7.กิจกรรมบริหารกลุ่มสาระฯภาษาไทย 2564 593 คน ธ.ค.64-ก.ย.65 นางสรินทร๑ทิพย๑ ประชากุล 
/ครูกลุํมสาระภาษาไทย 

เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
ประชุมกลุํมสาระฯ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

    

ดําเนินการตามแผน 
-จัดซื้ออุปกรณ๑สํานักงาน 

    

-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

   นางสรินทร๑ทิพย๑ ประชากุล 
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5.  งบประมาณที่ใช้   

ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 กิจกรรมสืบสานตํานานลายสือไทย   1,500  
2 กิจกรรมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภาษาไทย   3,000  
3 กิจกรรมการอําน คิด วิเคราะห๑ฯ    600  
4 กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศภาษาไทย     10,500  
5 กิจกรรมวันภาษาไทย   4,000  
6 กิจกรรมสุนทรภูํ   1,500  
7 กิจกรรมบริหารกลุํมสาระฯภาษาไทย   30,900  

รวมทั้งสิ้น   52,000  
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 1. กิจกรรมสืบสานต านานลายสือไทย    

1 ชุดเครื่องบวงสรวง 1 ชุด 500 500 
2 กระดาษถํายเอกสาร A4/80 แกรม (Double A) 3 130 390 
3 กระดาษการ๑ดสีขาว A 4 (ทําปก) 2 110 220 
4 ของรางวัล(ขนมถุงเล็ก หํอใหญํ)   390 

รวม 1,500 
 2. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย    

1 ซํอมคอมพิวเตอร๑ เครื่องปริ๊นเตอร๑ เครื่องขยาย
เสียง โทรทัศน๑  

  3,000 

รวม 3,000 
 3. กิจกรรมการอ่าน คิด วิเคราะห์ฯ    

1 กระดาษถํายเอกสาร A4/80 แกรม (Double A) 4 130 520 
2 กระดาษการ๑ดสี 1 80 80 

รวม 600 
 4. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาไทย      

1 คําใช๎จํายการแขํงขันภายนอก   3,000 
2 คําใช๎จํายการแขํงขันศิลปหัตถกรรม   2,000 
3 คําใช๎จํายในการจัดติว O-Net ม.6   1,000 
4 คําจ๎างเหมารถไปวัดไลย๑ 1 คัน 1,000 1,000 
5 คําปรับทัศนียภาพอุทยานการศึกษา 1 2,000 2,000 
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ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
6 กระดาษถํายเอกสาร A4/80 แกรม (Double A) 11 130 1,430 
7 ลวดเสียบกระดาษ 10 7 70 

รวม 10,500 
 5. กิจกรรมวันภาษาไทย    

1 คําชุดการแสดง 1 ชุด  1,000 
2 กระดาษถํายเอกสาร A4/80 แกรม (Double A) 5 130 650 
3 กระดาษการ๑ดสี A4 (ทําปก) 1 100 100 
4 ขนมปิ๊บใหญํ 4 ปิ๊บ 200 800 
5 ขนมปิ๊บกลาง 4 ปิ๊บ 150 600 
6 ขนมปิ๊บกระป๋องเล็ก 4 กระป๋อง 100 400 
7 ขนมถุงเล็ก(หํอใหญํ) 9 หํอ 50 450 

รวม 4,000 
 6. กิจกรรมสุนทรภู่    

1 ชุดเครื่องบวงสรวง 1 ชุด  1,500 
รวม 1,500 

 7. กิจกรรม บริหารกลุ่มสาระฯภาษาไทย    
1 หมึกเติม brother สี ,ดํา  8 196 1,568 
2 ปากกาไวท๑บอร๑ด (น้ําเงิน,แดง) 12 20 240 
3 กระดาษถํายเอกสาร A4/80 แกรม 45 รีม 130 5,850 
4 กระดาษ A 4 (สําหรับทําเกียรติบัตร) 4 110 440 
5 TCL ทีวี UHD LED(55”,4k,Android) รุํน 

55LINETV 
1 เครื่อง 14,900 14,990 

6 ขาแขวน TV 26”-63” ปรับมุมได๎ 15 องศา 1 ชิ้น 990 990 
7 สาย HDMI 5 เมตร G-Link(GL-210) 1 ชิ้น 390 390 
8 อุปกรณ๑ติดตั้ง (สายไฟ เบรกเกอร๑ ปลั๊กไฟ) 1 งาน 1,500 1,500 
9 คลิปดํากลาง 50 3 150 

10 คลิปดําใหญํ 20 6 120 
11 กระดาษการ๑การ๑ดสี A4 120 แกรม 1 110 110 
12 กระดาษ 100 ปอนด๑ A 4 2 430 860 
13 เทปโฟม 2 หน๎า 3 M 1 200 200 
14 ลวดเย็บกระดาษ เบอร๑ 10 12 7 84 
15 ลวดเย็บกระดาษ เบอร๑ 35 6 10 60 
16 เมาส๑ 1 200 200 
17 ลวดเย็บกระดาษ เบอร๑ T3-10 M 2 43 86 
18 เยื่อกระดาษกาว 2 หน๎า      นิ้ว 5 30 150 
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ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
19 แล็คซีน 1 นิ้ว 2 30 60 
20 แล็คซีน 2 นิ้ว 4 65 260 
21 หมึกเติมปากกาไวท๑บอร๑ด 3 70 210 
22 กระดาษโปสเตอร๑สี(อํอน) 20 7 140 
23 บอร๑ดโครงงาน 1 1,200 1,200 
24 ลวดเสียบกระดาษ 10 6 60 
25 ไส๎แฟูม 100 1 100 
26 แฟูมสอด โชว๑เอกสาร ตราช๎าง 6 80 480 
27 เครื่องเจาะกระดาษ 1 270 270 
28 คลิปบอร๑ด พลาสติก A4 คละสี 2 45 90 
29 กระดาษกาวสองหน๎าแบบบาง 1 42 42 

รวม 30,900 
รวมงบประมาณกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ทั้งสิ้น 52,000 

 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดคํานวณสูงกวําเปูาหมาย 
ที่สถานศึกษากําหนด 
2. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงกวําเปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
3. ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยําง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก๎ป๓ญหาได๎ 
4. ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่น  
และความเป็นไทย 
5. ผู๎เรียนสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ
สื่อสารและสามารถสร๎างนวัตกรรมได๎ 
6. ผู๎เรียนมีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ       
(O-NET) ผํานเกณฑ๑คะแนนร๎อยละ 50  ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 
 
 

 
ร๎อยละ 80 

 
 

ร๎อยละ 60 
 

ร๎อยละ 60 
 
 

ร๎อยละ 90 
 
ร๎อยละ 60 

 
ร๎อยละ 50 

 
 
 

 
-แบบทดสอบ 

การอําน 
และการเขียน 

-ทดสอบ 
 

-ทดสอบ 
-ทําโครงงาน 

 
ประเมินความพึง
พอใจ, สังเกต 

ประเมินความพึง
พอใจ, สังเกต 

ประเมินความพึง
พอใจ, สังเกต 

 
 

 
แบบทดสอบ 
 
 
แบบทดสอบ 
 
แบบทดสอบรายวิชา 
ตรวจผลงาน
โครงการ 
แบบประเมิน 
แบบสังเกต 
แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 
 

7. ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร๎อม
ที่จะศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
8. ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีสูงกวํา
เปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

ร๎อยละ 60 
 
ร๎อยละ 70 
 

ประเมินความพึง
พอใจ, สังเกต 
ประเมินความพึง
พอใจ, สังเกต 
 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
 

       
                   

ผู๎เสนอโครงการ               ผู๎เห็นชอบโครงการ                                            
 
 
 
               (นางสรินทร๑ทิพย๑  ประชากุล)                           (นายจิตวิทย๑  มุสิกะสินธุ๑ )                    
ตําแหนํง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน๎าที่  รองผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
           หวัหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย   

 
 
ผู๎อนุมัติโครงการ 

 
 

(นายนรงค๑  โสภา)   
ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
โครงการล าดับที่ 2 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสารภาษาไทย 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1  
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 1,2 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 1, 2 
กลุํมสาระฯ/งานภาษาไทย กลุํมวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ นางสรินทร๑ทิพย๑  ประชากุล 
 
1.หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ให๎มีความรู๎และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป็นตํอการศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุํงเน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ                   
มีองค๑ความรู๎ใน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎   มีสมรรถนะที่จําเป็น 5 สมรรถนะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 8 
ประการ ผู๎เรียนสามารถสื่อความคิด  ผํานการพูด เขียน คิดวิเคราะห๑ และนําเสนอผลงานด๎วยวิธีตําง ๆ ผู๎เรียน           
มีความสามารถในการอําน การเขียน และการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา       
การเรียนรู๎ได๎  
 จากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา  2563 ผลการประเมินพบวําผู๎เรียนโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ๑ สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ๑ 
การอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ๑และให๎ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ๑ ทั้งหมดนี้
ในภาพรวม อยูํในระดับคุณภาพ ดี 
 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยจึงได๎ตระหนักถึงความสําคัญและเล็งเห็นประโยชน๑อันจะเกิดตํอผู๎เรียน
และสถานศึกษาจึงได๎จัดทํา “โครงการพัฒนาความสามารถการอําน การเขียนและการสื่อสารภาษาไทย” นี้
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอําน การเขียนและการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับชั้นให๎สูงขึ้น  และ
ตอบสนองตํอนโยบายของโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดวิเคราะห๑ สูงกวํา
เปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
2.2  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน     

ความคิดเห็นโดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก๎ป๓ญหาได๎ 
2.4  เพ่ือให๎ผู๎เรียนใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 

 
3. เป้าหมาย 
         3.1 เชิงปริมาณ  
              3.1.1 นักเรียน จํานวน 593 คน ได๎รับการพัฒนาด๎านการอําน การเขียน และการสื่อสารทักษะ
ภาษาไทย 
              3.1.2 นักเรียน จํานวน 593 คน ได๎รับการสํงเสริมความสามารถในการคิด วิเคราะห๑ คิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก๎ป๓ญหาได๎ 
          3.2 เชิงคุณภาพ 
              3.2.1 นักเรยีนมีความสามารถด๎านการอําน การเขียน และการสื่อสารทักาะภาษาไทย 
              3.2.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร
ภาษาไทย 

2564 593 คน ธ.ค.64-ก.ย.65 นางสรินทร๑ทิพย๑ 
/ครูกลุํมสาระภาษาไทย 

เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
ประชุมกลุํมสาระฯ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

    

ดําเนินการตามแผน 
- บูรณาการกระตุ๎นให๎เกิดวัฒนธรรมการอําน 
การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย โดยผําน
กลุมํสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยและห๎องสมุด 
- กิจกรรมอํานคิดพิชิตคําตอบ 
- กิจกรรมรักการอําน การเขียน และการสื่อสาร
ภาษาไทย 
- แขํงขันทักษะการอําน การเขียน และการ
สื่อสารทางภาษาไทย 
 
 
 

    



27 
 
 

 

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนทําว๎ุงวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สพม.ลพบุร ี
 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 
 

   นางสรินทร๑ทิพย๑ ประชากุล 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   
 

ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 กิจกรรมอํานคิดพิชิตคําตอบ   1,300  
2 กิจกรรมรักการอําน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย   980  
3 แขํงขันทักษะการอําน การเขียน และการสื่อสารทาง

ภาษาไทย 
  

720 
 

รวมทั้งสิ้น   3,000  
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 กิจกรรมการอ่าน เขียน และการสื่อสาร

ภาษาไทย 
   

1 กระดาษถํายเอกสาร A4/80 แกรม (Double A) 10 130 1,300 
2 หนังสือนิทานคํากลอนสอนมารยาท 4 60 240 
3 หนังสือนิทานสุภาษิต 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) 6 45 270 
4 หนังสือนิทานอิสป 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) 10 27 270 
5 หนังสือนิทานอํานสนุก 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) 5 55 275 
6 กระดาษการ๑ดสีขาว A4 (ทําปก) 1 110 110 
7 ของรางวัลในการแขํงขัน   535 

รวม 3,000 
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7.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดคํานวณสูงกวําเปูาหมาย 
ที่สถานศึกษากําหนด 
2. ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยําง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก๎ป๓ญหาได๎ 
3. ผู๎เรียนใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
 

 
ร๎อยละ 80 

 
 

ร๎อยละ 60 
 

ร๎อยละ 60 
 
 

 

 
-แบบทดสอบ 
การอําน 
และการเขียน 
-ทดสอบ 
-ทําโครงงาน 
ประเมินความพึง
พอใจ, สังเกต
ประเมินความพึง
พอใจ, สังเกต 
 
 

 
แบบทดสอบวัด
ระดับการอําน เขียน
และการสื่อสาร 
แบบทดสอบ 
 
แบบทดสอบรายวิชา 
ตรวจผลงาน
โครงการ 
แบบประเมิน 
แบบสังเกต 
แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

                 
 

ผู๎เสนอโครงการ               ผู๎เห็นชอบโครงการ                                            
 
 
 
               (นางสรินทร๑ทิพย๑  ประชากุล)                           (นายจิตวิทย๑  มุสิกะสินธุ๑ )                    
ตําแหนํง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน๎าที่  รองผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
    หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย   

 
 
ผู๎อนุมัติโครงการ 

 
 
 

(นายนรงค๑  โสภา)   
ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
 

โครงการล าดับที่ 3 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 3 
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1  
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 1,2,3 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 1 
กลุํมสาระการเรียนรู๎  คณิตศาสตร๑ กลุํมบริหารวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ      นางพัณณ๑ชิตา  วงศ๑วํองไว 
 

1.หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน มีความรู๎และทักษะ

พ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป็นตํอการศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุํงเน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ                 
มีองค๑ความรู๎ใน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎   มีสมรรถนะที่จําเป็น 5 สมรรถนะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 8 
ประการมีความสามารถ อําน คิดคํานวณ  ซึ่งกําหนดให๎ผู๎เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจําเป็นต๎อง
เรียนรู๎  
 จากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินพบวําผู๎เรียนโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ๑ สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ๑  
การอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ๑ และให๎ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ๑ ทั้งหมดนี้
ในภาพรวม อยูํในระดับคุณภาพ ดี 
  โรงเรียนจึงได๎จัดทํา โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ นี้ โดยมี
เปูาหมายที่จะพัฒนาผู๎เรียน โดยฝึกให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ทักษะการคิด และกระบวนการคิดวิเคราะห๑ คิดสังเคราะห๑  
คิดอยํางเป็นระบบ และแก๎ป๓ญหาทางคณิตศาสตร๑ ได๎อยํางถูกต๎อง รวดเร็ว และมีเหตุผล รวมทั้งเปิดโอกาสให๎
ผู๎เรียนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางคณิตศาสตร๑ ในสนามสอบอ่ืนๆ เพ่ือสํงเสริมทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง พัฒนาตนเอง ให๎มีความรู๎และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร เพ่ิมขึ้นจนถึงอยูํในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ตํอไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ และการคิดคํานวณสูงกวําเปูาหมายที่

สถานศึกษากําหนด  
          2.2 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวําเปูาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด 
          2.3 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร๑   
          2.4 เพ่ือพัฒนาสื่ออุปกรณ๑การเรียน และวัสดุฝึกที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ และปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ให๎
เหมาะสมกับผู๎เรียน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  ผู๎เรียน จํานวน 593 คน ได๎รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยใช๎สื่อการเรียนการสอน
และวัสดุฝึกที่สํงเสริม ตอบสนองความสนใจ ความสามารถทางคณิตศาสตร๑ และความคิดสร๎างสรรค๑ของผู๎เรียน    

เชิงคุณภาพ   
1. ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะทางคณิตศาสตร๑เพ่ิมขึ้น 
2. ผู๎เรียนมีเจตคติท่ีดีตํอการเรียนคณิตศาสตร๑ 
        

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพฒันาความสามารถในการคิด
ค านวณและคิดวิเคราะห์ 

2564 593 คน พ.ย. 64 - ก.ย.65 สุมาลี  สนามทอง 

-  เสนอกิจกรรมขออนุมัติ   พ.ย. 64  
-  แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
-  ดําเนินการตามแผน 
     * ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
     * ดําเนินการโดยจัดให๎นักเรียนอําน คิด 
วิเคราะห๑ และเขียนสื่อความ 

    

-  นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
-  ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม    ก.ย.65 สุมาลี  สนามทอง 
2. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร ์  

2564 593 คน พ.ย. 64 - ก.ย.65 พัณณ๑ชิตา วงศ๑วํองไว 
ฉัตรชัย  ประชากุล 

-  เสนอกิจกรรมขออนุมัติ   พ.ย. 64  
-  แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
-  ดําเนินการตามแผน 
     * ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
     * ดําเนินการตามกิจกรรม ครูคณิตฯ  
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     * จัดทําเอกสารประกอบการเรียน      
คนละ 1 เรื่อง 
-  นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     

-  ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65 
พัณณ๑ชิตา วงศ๑วํองไว 
ฉัตรชัย  ประชากุล 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2564 593 คน พ.ย. 64 - ก.ย. 65 เทิดศักดิ์ สนามทอง 

-  เสนอกิจกรรมขออนุมัติ   ต.ค. 64  
-  แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
-  ดําเนินการตามแผน 
     * ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
     * ดําเนินการตามแผนปรับปรุง ซํอมบํารุง
ห๎องศูนย๑คณิตศาสตร๑ให๎พร๎อมใช๎งาน 

    

-  นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
-  ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย. 65 เทิดศักดิ์ สนามทอง 
4. กิจกรรมพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร ์

2564 593 คน พ.ย. 64 - ก.ย. 65 ปาริฉัตร คนึงเหตุ 

-  เสนอกิจกรรมขออนุมัติ   พ.ย. 64  
-  แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
-  ดําเนินการตามแผน 
   * ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
   * ดําเนินการตามกิจกรรม จัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ๑ 
   * ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  

    

-  นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
-  ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม    ก.ย.65 ปาริฉัตร คนึงเหตุ 
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5.  งบประมาณที่ใช้ 

ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดคํานวณ

และคิดวิเคราะห๑ 
  1,640  

2 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร๑   

  18,000  

3 กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและ
แหลํงเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ 

  50,360  

4 กิจกรรมพัฒนากลยุทธ๑ในการจัดการเรียนรู๎
คณิตศาสตร๑ 

  5,000  

 รวม   75,000  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 1. กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณและคิดวิเคราะห์ 

1 กระดาษ A4  70   แกรม 10 รีม 110 1,100 
2 กระดาษสีทําปก A4 120 แกรม 2 รีม 120 240 
3 แลคซีน 1.5 นิ้ว 3 ม๎วน 50 150 
๔ กระดาษการ๑ดขาว 150 แกรม 1 รีม 150 150 

รวม 1,640 
 2. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์   
 2.1 กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ภาค 2/2564 

1 กระดาษ A4/70 แกรม 500 แผํน (Double A) 30 รีม 96 2,880 
2 กระดาษสีสองหน๎า 180 แกรม (ปก) 60 แผํน 7 420 
3 แผํนใสทําปก A4 (100 แผํน) 2 แพค 250 500 
4 ปากกาไวท๑บอร๑ดสีน้ําเงิน Pilot 24 แทํง 20 480 
5 ปากกาไวท๑บอร๑ดสีแดง Pilot 12 แทํง 20 240 
6 หมึกเติม Conon 4 สี 8 ขวด 310 2,480 
7 หมึกเติม Brother สีดํา 1 ขวด 195 195 
8 สันปกรายงาน บาง 2 โหล 60 120 
9 สันปกรายงาน หนา 2 โหล 10 240 

10 ซองไส๎แฟูม 100 ซอง 2 200 
11 เยื่อกาวสองหน๎า ¾ นิ้ว 6 ม๎วน 35 210 
12 ลวดเย็บกระดาษเบอร๑แมกยิง  5 กลํอง 45 225 
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13 แลคซีน 1.5 นิ้ว 6 ม๎วน 50 300 
14 กระดาษโฟโต๎ 180 แกรม 2 แพค 290 580 
15 ซองพลาสติกใสํเอกสาร A4 12 15 180 
16 แม็กเย็บกระดาษ ขนาดกลาง 2 150 300 
17 แม็กเย็บกระดาษ ขนาดเล็ก 2 75 150 

รวม 9,700 
 2.2  กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ภาค 1/2565 

1 กระดาษ A4/70 แกรม 500 แผํน (Double A) 20 รีม 96 1,920 
2 กระดาษสีสองหน๎า 180 แกรม (ปก) 60 แผํน 7 420 
3 แผํนใสทําปก A4 (100 แผํน) 1 กลํอง 250 250 
4 ปากกาไวท๑บอร๑ดสีน้ําเงิน Pilot 24 แทํง 20 480 
5 ปากกาไวท๑บอร๑ดสีแดง Pilot 12 แทํง 20 240 
6 หมึกเติม Conon 4 สี 4 ขวด 310 1,240 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
7 หมึกเติม Brother สีดํา 1 ขวด 195 195 
8 สันปกรายงาน บาง 2 โหล 60 120 
9 สันปกรายงาน หนา 2 โหล 10 240 

10 ซองไส๎แฟูม 100 ซอง 1 100 
11 กบเหลาดินสอ 1 อัน 150 150 
12 ลวดเย็บกระดาษเบอร๑แมกยิง  5 กลํอง 45 225 
13 กลํองใสํเอกสาร 1 ชุด 300 300 
14 กระดาษโฟโต๎ 180 แกรม 100 แผํน 280 280 
15 ซองพลาสติกใสํเอกสาร A4 12 15 180 
16 กระดาษรองปก  2 แพค 120 240 

รวม 6,580 
 3. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์    

1 โทรทัศน๑ sumsung 65 นิ้ว พร๎อมสายและขาแขวน 1 เครื่อง 22,000 22,000 
2 เครื่องฉายภาพวัตถุสามมิติ 1 เครื่อง 16,000 16,000 
3 ปูายเกี่ยวกับสูตรคณิตศาสตร๑ 10 ปูาย 500 5,000 
4 ซํอมคอมพิวเตอร๑ เครื่องปริ้นเตอร๑ และคําปรับปรุง

ห๎องศูนย๑คณิตศาสตร๑ 
- - 7,360 

 รวม   50,360 
 4. กิจกรรมกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1 กระดาษ 100 ปอนด๑ A4  1หํอ 430 430 
2 ดินสอสีคอลลีน 24 แทํง 48 สี  6 กลํอง 130 780 
3 แฟูมแขวน  105 แฟูม 15 1,575 
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7.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1.  ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ 
และการคิดคํานวณสูงกวําเปูาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด 
2. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงกวําเปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
 
3. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร๑   

 
ร๎อยละ 80 
 
 
ร๎อยละ 80 
 
 
ร๎อยละ 80 
 

 
ทดสอบ, สังเกต  
 
 
ทดสอบ, สังเกต  
 
 
ประเมินพฤติกรรม, 
ประเมินเจตคติ, 

 
แบบทดสอบ,  
แผนการจัดการเรียนรู๎ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบทดสอบ, ปพ.5 
 
 
แบบประเมินพฤติกรรม 
แบบประเมินเจตคติ 

4 เหล็กแขวนแฟูม 4 อัน 185 740 
5 กระดาษ100ปอนด๑เนื้อเรียบ (แผํนใหญํ) 5 แผํน 18 90 
6 ปากกาหมกึซึมสีดํา 10 ด๎าม 20 200 
7 แฟูมพลาสติกโชว๑เอกสาร 5 แฟูม 24 120 
8 พลาสติกเคลือบ 1 กลํอง 210 210 
9 เครื่องเจาะตาไกํ 1 เครื่อง 75 75 

10 กระเป๋าดินสอ 8 อัน 35 280 
11 ปากกาสี 10 ด๎าม 12 120 
12 ปากกาลูกลื่น 10 ด๎าม 18 180 
13 กรรไกร 10 อัน 20 200 

รวม 5,000 
รวมทั้งสิ้น 73,280 
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 ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

 
 
 

ผู๎เสนอโครงการ               ผู๎เห็นชอบโครงการ                                            
 
 
 
                (นางพัณณ๑ชิตา  วงศ๑วํองไว)                          (นายจิตวิทย๑  มุสิกะสินธุ๑ )                      
ตําแหนํง ครู  วิทยฐานะ ชํานาญการ ปฏิบัติหน๎าที่           รองผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
      หวัหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑   

 
 
 
ผู๎อนุมัติโครงการ 

 
 
 

(นายนรงค๑  โสภา)   
ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
 

โครงการล าดับที่ 4.1 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 3, 4  
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1  
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 2 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 1, 2, 3 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 1, 3, 8  
กลุํมสาระฯ/งาน วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ฝุายวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายศักดิ์ชัย นวนเทศ 
 
1.หลักการและเหตุผล  
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ได๎กําหนดให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห๑ และแก๎ป๓ญหาได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษา ที่มุํงเสริมสร๎างให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง มีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค๑ ตัดสินใจแก๎ป๓ญหาได๎อยํางมีสติสม
เหตุผลตลอดจน  รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ๑และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
 จากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา  2563 พบวําผู๎ เรียนโรงเรียนทําวุ๎ งวิทยาคาร                      
มีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค๑ ตัดสินใจแก๎ป๓ญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผลตลอดจน                
รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ๑และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม อยูํในระดับคุณภาพ ดี   
 โรงเรียนจึงได๎จัดทํา “โครงการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห๑คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ป๓ญหา”เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านวิทยาศาสตร๑ให๎มีคุณภาพ ดี และ ดีเลิศ 
ในโอกาสตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน     
ความคิดเหน็โดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก๎ป๓ญหาได๎ 
         2.2 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีสูงกวําเปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  ผู๎เรียน จํานวน ๕๙๓ คน ได๎รับการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห๑คิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ป๓ญหา 

เชิงคุณภาพ  ผู๎เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห๑คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก๎ป๓ญหาอยูํในระดับดีเลิศ 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์/Open 
house (1/2564)  

2564 593 คน ส.ค. 65 นางนิยม ทรัพย๑ประเสริฐ และคณะ 

   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ     
- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
   - ดําเนินการตามแผน 
- ประชุมกลุํมสาระ วางแผน 
- นักเรียนจัดนิทรรศการในชํวงเช๎า 
 - นักเรียนรํวมกิจกรรมนันทนาการ 

    

 -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย. 65 นางนิยม ทรัพย๑ประเสริฐ และคณะ 

2. กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 

2564 593 คน พ.ย.64 –  
ก.ย 65 

น.ส.นลินี สอนชา และคณะ 

- เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ     
-แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
-ดําเนินการตามแผน 
- แบํงครูรับผิดชอบในแตํละระดับชั้น 
- จัดทําแบบประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑ 
และเขียน 
 - นักเรียนทําแบบประเมิน 2 ครั้ง 

    

-นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     

-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65 น.ส.นลินี สอนชา และคณะ 
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5.  งบประมาณที่ใช้ 
 

ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 กิจกรรมสัปดาห๑วิทยาศาสตร๑ / open house - - 8,000 - 
2 กิจกรรมอํานคิดวิเคราะห๑และเขียน - - 1,000 - 

รวมงบประมาณโครงการ - - 9,000 - 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 1. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ / open house 

1 กระดาษ A4  70   แกรม 48 รีม 115 5,520 
2 กระดาษสีทําปก A4 120 แกรม 5 รีม 120 600 
3 กระดาษ100ปอนด๑เนื้อเรียบ (แผํนใหญํ) 20 แผํน 18 360 
๔ ปากกาไวท๑บอร๑ดสีน้ําเงิน Pilot 38 แทํง 20 760 
 ปากกาไวท๑บอร๑ดสีแดง Pilot 38 แทํง 20 760 

รวม 8000 
 2.กิจกรรมอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 

1 กระดาษ A4 70 แกรม 8 รีม 115 920 
2 ลูกแม็กซ๑ เบอร๑ 3 4 กลํอง 20 80 

รวม 1,000 
รวมงบประมาณโครงการ 9,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 
 

 

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนทําว๎ุงวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สพม.ลพบุร ี
 

7.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑  
คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นโดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และแก๎ป๓ญหาได ๎
2. ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีสูงกวํา
เปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

 
ร๎อยละ 70 
 
 
 
ร๎อยละ 80 
 

 
ทําแบบวัด 
 
 
 
สังเกต 
สอบถาม 
 

 
แบบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห๑  
คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
 
แบบสังเกต 
แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
 
 

                      ผู๎เสนอโครงการ                                              ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

       (นายศักดิ์ชัย นวนเทศ)     (นายจิตวิทย๑ มุสิกะสินธุ๑)   
             ตําแหนํง ครู ปฏิบัติหน๎าที่      รองผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
 
 
 
                                                    ผู๎อนุมัติโครงการ 
 
 
 
                                                    (นายนรงค๑ โสภา)   
                                           ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 

 
โครงการล าดับที่ 4.2 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 3,4 
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1  
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566 - 2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 1, 2, 3 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 1, 3, 8  
กลุํมสาระฯ/งานวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ฝุายวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายศักดิ์ชัย นวนเทศ 
 
1.หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษาธิการได๎ให๎ความสําคัญกับสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงบูรณาการ
ศาสตร๑ทั้งสี่ ได๎แกํ วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี คณิตศาสตร๑ และวิศวกรรมศาสตร๑ เข๎าด๎วยกัน โดยมีเปูาหมาย           
เพ่ือสร๎างเยาวชนไทยให๎มีความรู๎ ทักษะกระบวนการ การคิดวิเคราะห๑ การคิดสร๎างสรรค๑ และเจตคติที่ดีตํอ
อาชีพ ซึ่งสอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาทักษะในสตวรรษที่ 21 ทุกคนจะต๎องเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

จากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา  2563 พบวําผู๎เรียนโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร๑และคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น   
 โรงเรียนจึงได๎จัดทํา “โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี”เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร๑ให๎สูงขึ้นในระดับ ดี และ ดีเลิศ ในโอกาสตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวํา
เปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
          2.2 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน     
ความคิดเห็นโดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก๎ป๓ญหาได๎ 
          2.3  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
          2.4 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปรมิาณ  ผู๎เรียน จํานวน  ๕๙๓ คน ได๎รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร๑ 

เชิงคุณภาพ ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร๑อยูํในระดับดี 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรม STEM Education ม.ต้น 2564  59๓ คน พ.ย. 64 – 
   ก.ย.65 

นายศักดิ์ชัย นวนเทศ และคณะ 

 -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ     
 -แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
-ดําเนินการตามแผน 
       -วิเคราะห๑ตัวชี้วัด 
       -ปฏิบัติการทดลองในห๎องเรียน, ผลิตสื่อ
การเรียนรู๎ 

    

-นเิทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65 นายศักดิ์ชัย นวนเทศ และคณะ 

2. กิจกรรม STEM Education ม.ปลาย 
 

2564 59๓ คน พ.ย. 64 -
ก.ย.65 

น.ส.เสาวลักษณ๑ นาคประสิทธ์ิ 
และคณะ 

-เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ     
-แตงํตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
- ดําเนินการตามแผน 
- วิเคราะห๑ตัวชี้วัด 
- วิเคราะห๑ตัวชี้วัด 
- ปฏิบัติการทดลองในห๎องเรียน, ผลิตสื่อการ
เรียนรู๎ 

    

-นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65 น.ส.เสาวลักษณ๑ นาคประสิทธ์ิ 

และคณะ 
-นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ม.ค.65 น.ส.นลินี สอนชา และคณะ 
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5.  งบประมาณที่ใช้ 
 

ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 กิจกรรมSTEM Education ม.ต๎น - - 16,000 - 
2 กิจกรรมSTEM Education ม.ปลาย - - 16,000 - 

รวมงบประมาณโครงการ - - 32,000 - 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 1.กิจกรรมSTEM Education ม.ต้น      

1 หัวแร๎งแชํ 40 วัตต๑ 8 99 792 

2 ที่วางหัวแร๎งแชํ 8 94 752 

3 กระดาษ pH 1-14 4 150 600 

4 กรวยพลาสติก 8 ซม. เบอร๑4 12 10 120 

5 กระดาษโครมาโตรกราฟี 2 180 360 

6 กระดาษกรอง Whatman 2 370 740 

7 กระดาษแก๎ว 2 95 190 

8 หมึกชุดโครมาโทกราฟฟี 2 60 120 

9 เอทานอล 95% 4 610 2440 

10 เครื่องพํนลมตู๎ปลา 1 390 390 

11 สายพลาสติก 6 มม. ยาว 150 ซม. 3 30 90 

12 รางปลั๊กไฟ 3 ขา 6 ชํอง 2 สวิทซ๑ ยาว 5 m 5 200 1000 

13 รางปลั๊กไฟ 3 ขา 6 ชํอง 2 สวิทซ๑ ยาว 10 m 5 250 1250 

14 แปรงล๎างหลอดทดลองขนาดกลาง 3 24 72 

15 แปรงล๎างหลอดทดลองขนาดใหญํ 2 27 54 

16 รอกเดี่ยว 15 70 1050 

17 กระดาษ A4 70 แกรม 52 115 5980 

รวม 16,000 
 2.กิจกรรมSTEM Education ม.ปลาย    

1 ชุดทดลองการเคลื่อนที่ในแนวเส๎นตรงและการตก
แบบอิสระแบบครบชุด 

2ชุด 1,950 3,900 

2 ชุดแรงเข๎าสูํศูนย๑กลาง 2ชุด 470 940 

3 ชุดการไหลของของเหลว 2ชุด 255 510 

4 สมาร๑ทเลนส๑ 50X 2ตัว 790 1,580 
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5 ถุงมือยาง size M 2 กลํอง 250 500 

6 ถุงมือยาง size L 2กลํอง 250 500 

7 เข็มเจาะเลือด 2ชุด 300 600 

8 ชุดทดสอบหมูํเลือด 2ชุด 400 800 

9 เมทานอล (แอลกอฮอล๑จุดไฟ)3.5 ลิตร 2แกลลอน 350 700 

10 เอทานอล 95% 3.5 ลิตร 2แกลลอน 610 1,220 

11 กระดาษกรอง 11 ซม. 2กลํอง 370 740 

12 วัสดุอุปกรณ๑วิทยาศาสตร๑ทางเคมี 1ชุด 1710 1710 

13 กระดาษ A4 70 แกรม 20 115 2300 

รวม 16,000 
รวมงบประมาณโครงการ 32,000 
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7.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงกวําเปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
2. ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑  
คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นโดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และแก๎ป๓ญหาได ๎
3. ผู๎เรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
4. ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ร๎อยละ 65 
 
ร๎อยละ 70 
 
 
 
ร๎อยละ 70 
ร๎อยละ 70 
 

 
 
 
ทําแบบวัด 
 
 
 
สร๎างชิ้นงาน 
ทําแบบวัด 
 

 
ปพ.5 
 
แบบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห๑  
คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
 
แบบประเมินชิ้นงาน 
แบบวัดความสามารถ
ในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

 
 
                      ผู๎เสนอโครงการ                                              ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

       (นายศักดิ์ชัย นวนเทศ)     (นายจิตวิทย๑ มุสิกะสินธุ๑)   
             ตําแหนํง ครู   ปฏิบัติหน๎าที่       รองผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
                                                    
 
 

ผู๎อนุมัติโครงการ 
 
 
 
                                                    (นายนรงค๑ โสภา)   
                                           ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
 

โครงการล าดับที่ 4.3 

ชื่อโครงการ 
โครงการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 3, 4 
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1  
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 1, 2, 3 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 1, 3, 8 
กลุํมสาระฯ/งานวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ฝุายวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายศักดิ์ชัย นวนเทศ 
 
1.หลักการและเหตุผล  
 การเรียนการสอนในป๓จจุบันนี้ สื่อหรือเทคโนโลยีทางการสอนมีความสําคัญอยํางมากในการสํงเสริม
การเรียนการสอนให๎ดียิ่งขึ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ครูจะต๎องมีการจัดการ
เรียนรู๎ที่หลากหลาย และมีสื่อประกอบการสอนและแหลํงเรียนรู๎ เ พ่ือชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน                  
ชํวยแก๎ป๓ญหาพ้ืนฐานของผู๎เรียน และชํวยให๎โอกาสในการเรียนของผู๎เรียนเทําเทียมกัน 
  จากผลการสํารวจในปีการศึกษา  2563 พบวํากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
โรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร มีแหลํงเรียนรู๎บางที่ที่ไมสมบูรณ๑ ไมํสอดคล๎องกับลักษณะผู๎เรียนในป๓จจุบันสํงผลให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ไมํเต็มประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนจึงได๎จัดทํา “โครงการพัฒนาความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม การใช๎สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎”เพ่ือพัฒนา แหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน เพ่ือ
สํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎มีประสิทธิภาพตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
          2.2 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวําเปูาหมายที่สถานศึกษา 
กําหนด 
          2.3 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสร๎างนวัตกรรมของนักเรียน 
          2.4 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาวิทยาศาสตร๑ 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  ผู๎เรียน จํานวน  59๓ คน ได๎ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ ที่มีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ  ผู๎เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตํอวิชาวิทยาศาสตร๑ในระดับดี 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมผลิตสื่อและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2564 59๓ คน พ.ย. 64 – 
   ก.ย.65 

นายศักดิ์ชัย นวนเทศ และคณะ 

 -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ     
 -แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
-ดําเนินการตามแผน 
       -วิเคราะห๑ตัวชี้วัด 
 -ครูผลิตสื่อการเรียนรู๎(เอกสารประกอบการ
สอน แบบจําลอง สื่อนําเสนองาน) 

    

-นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65 นายศักดิ์ชัย นวนเทศ และคณะ 

2.กิจกรรมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ 2564 59๓ คน พ.ย. 64 – 
   ก.ย.65 

นายศักดิ์ชัย นวนเทศ และคณะ 

 -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ     
 -แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
-ดําเนินการตามแผน 
       -วิเคราะห๑ตัวชี้วัด 
 -ครูผลิตสื่อการเรียนรู๎(เอกสารประกอบการ
สอน แบบจําลอง สื่อนําเสนองาน) 

    

-นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65 นายศักดิ์ชัย นวนเทศ          

และคณะ 
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5.  งบประมาณที่ใช้ 
 

ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 กิจกรรมผลิตสื่อและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ - - 6,000 - 
2 กิจกรรมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ - - 4,000 - 

รวมงบประมาณโครงการ - - 10,000 - 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 1.กิจกรรมผลิตสื่อและพัฒนาแหล่งเรียนรู้    

1 กระดาษ A4 70 แกรม 1 กลํอง 585 585 
2 ปากกาไวท๑บอร๑ด Pilot สีน้ําเงิน 1 กลํอง 240 240 
3 ปากกาไวท๑บอร๑ด Pilot สีแดง 1 กลํอง 240 240 
4 หมึกปากกาไวท๑บอร๑ด Pilot สีน้ําเงิน 5 ขวด 65 325 
5 หมึกปากกาไวท๑บอร๑ด Pilot สีน้ําเงิน 2 ขวด 65 130 
6 ปากกาสี Monami 24 สี  8 ชุด 185 1480 

รวม 3000 
 2.กิจกรรมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้    

1 กล๎องเวปแคม HD 1ชุด 2000 2000 
2 เมาส๑ปากกา 1ชุด 2000 2000 
 รวม 4000 

รวมงบประมาณโครงการ 10,000 
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7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
2. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสูงกวําเปูาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด 
3.เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
ของนักเรียน 
4.เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีเจตคติท่ีดีตํอวิชาวิทยาศาสตร๑ 

 
ร๎อยละ ๗0 
 
ร๎อยละ ๖๕ 
 
 
ร๎อยละ ๗0  
 
ร๎อยละ 50 

 
สังเกต 
 
 
 
 
สร๎างชิ้นงาน 
 
สอบถาม 

 
แบบประเมิน 
 
 
 
 
แบบประเมินชิ้นงาน 
 
แบบสอบถาม 

 
                  
 

 ผู๎เสนอโครงการ                                              ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

       (นายศักดิ์ชัย นวนเทศ)     (นายจิตวิทย๑ มุสิกะสินธุ๑)   
              ตําแหนํง ครู  ปฏิบัติหน๎าที่   รองผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
 
 
 
                                                    ผู๎อนุมัติโครงการ 
 
 
 
                                                    (นายนรงค๑ โสภา)   
                                          ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
 

โครงการล าดับที่ 4.4 
ชื่อโครงการ โครงการความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 3 , 4 
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1  
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 1, 2, 3 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 1, 3, 8 
กลุํมสาระฯ/งานวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ฝุายวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายศักดิ์ชัย นวนเทศ 
 
1.หลักการและเหตุผล  
 ป๓จจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได๎มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่อง และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎ตระหนักถึงประโยชน๑และความสําคัญในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช๎ในการจัดการศึกษา จะเห็นได๎จากนโยบายด๎านการศึกษา ได๎กําหนดให๎จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คนให๎มีความรู๎ด๎านเทคโนโลยี เพ่ือให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

จากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา  2563 พบวําผู๎เรียนโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร มีคําเฉลี่ยผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ิมขึ้น 
 โรงเรียนจึงได๎จัดทํา “โครงการความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”                 
เพ่ือพัฒนาคําเฉลี่ยผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให๎สูงขึ้นในระดับ ดี และ ดีเลิศ ในโอกาสตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสนองตอบความต๎องการใช๎ระบบเครือขํายเทคโนโลยีดิจิทัลของผู๎เรียนและผู๎ใช๎บริการอยําง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.3 เพ่ือให๎สถานศึกษาได๎รับบริการอินเทอร๑เน็ตความเร็วสูงขั้นต่ํา 10 Mbps ใน 5 ปีแรก และ 100 
Mbps ภายใน 20 ปี เพิ่มข้ึน 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  ผู๎เรียน จํานวน  ๕๙๓ คน  ได๎รับการพัฒนาทักษะในการทํางาน การใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต 
 เชิงคุณภาพ ผู๎เรียนมีทักษะในการทํางาน การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (1/2564) 

2564 59๓ คน พ.ค. 65 – 
   ก.ย.65 

น.ส.รัชนีกร พัดมณีรัตน๑ 
และคณะ 

 -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ     
 -แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
-ดําเนินการตามแผน 
- การออกแบบเทคโนโลยี 
- วิทยาการคํานวณ  
 - ระบบการสื่อสารข๎อมูลและเครือขําย 
 - งานกราฟิก ฯลฯ 

    

-นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65 น.ส.รัชนีกร พัดมณีรัตน๑  
 
5.  งบประมาณที่ใช้ 
 

ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติเทคโนฯ - - 13,000 - 
 รวมงบประมาณโครงการ - - 13,000 - 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 1.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเทคโนฯ    

1 หมึกพิมพ๑ cannon 8 ชุด 225 1800 

2 กระดาษ  A 4 80g 25 รีม 130 3250 

3 เมาส๑ 15 ตัว 200 3000 

4 กระดาษการ๑ดสี 4 รีม 110 440 

5 กระดาษการ๑ดขาว 6 รีม 110 660 

6 กระดาษ อาร๑ตมัน 2 หน๎า 2 รีม 210 420 

7 กระดาษกาวสองหน๎าแบบบาง 12 อัน 40 480 

8 ลวดเสียบกระดาษ 7 กลํอง 6 42 

9 คลิปดํา ขนาดกลาง 10 อัน 4 40 

10 คีย๑บอร๑ด 5 ชุด 350 1750 

11 ริบบิ้น 5 ม๎วน 25 125 

12 ปากกาไวท๑บอร๑ด 5 ด๎าม 20 100 

13 ซองใสํซีดี 1 แพ็ค 50 50 

14 ถํานอัลคาลาย (AAA) 2 แพ็ค 40 80 

15 ถํานไบออด 35 ก๎อน 15 525 

16 เยื่อกระดาษกาว 2 หน๎า 1 นิ้ว 3 ม๎วน 40 120 

รวมงบประมาณโครงการ 13,000 
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7.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. สถานศึกษาสนองตอบความต๎องการใช๎ระบบ
เครือขํายเทคโนโลยีดิจิทัลของผู๎เรียนและผู๎ใช๎บริการ
อยํางทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการสร๎างนวัตกรรม 
3. สถานศึกษามีบริการอินเทอร๑เน็ตความเร็วสูง 
ขั้นต่ํา 10 Mbps ใน 5 ปีแรก และ 100 Mbp 
ภายใน 20 ปี  

 
ร๎อยละ 80 

 
 

ร๎อยละ 70 
 

ร๎อยละ 100 

 
สอบถาม  
 
 
ทําแบบวัด  
 
สังเกต 
 
 

 
แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 
แบบวัดความสามารถ
ในการใช๎เทคโนโลยี 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

 
       
          
                    ผู๎เสนอโครงการ                                                ผู๎เห็นชอบโครงการ 
  
 
 

       (นายศักดิ์ชัย นวนเทศ)     (นายจิตวิทย๑ มุสิกะสินธุ๑)   
             ตําแหนํง ครู  ปฏิบัติหน๎าที่   รองผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
 
 
                                                    

 ผู๎อนุมัติโครงการ 
 
 
 
                                                    (นายนรงค๑ โสภา)   
                                           ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
 

โครงการล าดับที่ 5 
ชื่อโครงการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ

ผู้เรียน 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
 สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ กลยุทธ๑ที่ ๑, ๓, ๔ , ๕ 
 สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของ สพฐ. เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ ข๎อ ๑.๑ , ๑.๒ 
 สนองยุทธศาสตร๑ที่ ๒ ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมภาคกลางตอนบน พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
กลยุทธ๑ที่ ๒ 
สนองยุทธศาสตร๑ที่ ๓ ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมภาคกลางตอนบน พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐   
การสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เข๎าถึงความรู๎ทุกชํวงวัย กลยุทธ๑ที่ ๒ 

 สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 1,2,3 
 สนองกลยุทธ๑โรงเรียนกลยุทธ๑ที่ ๒ 

กลุํมสาระฯ/งาน  สังคมศึกษาฯ กลุํม/ฝุาย วิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ      นางทิพวรรณ  เภาด๎วง 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน มีความรู๎และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป็นตํอการศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุํงเน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ                  
มีองค๑ความรู๎ใน ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎   มีสมรรถนะที่จําเป็น ๕ สมรรถนะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 8 
ประการมีความสามารถ อําน คิดวิเคราะห๑  ซึ่งกําหนดให๎ผู๎เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจําเป็นต๎อง
เรียนรู๎  
 จากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบวําผู๎เรียนโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ๑ สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ๑การอําน คิด
วิเคราะห๑ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ๑ และให๎ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ๑ ทั้งหมดนี้ในภาพรวม 
อยูํในระดับคุณภาพ ดี 
  โรงเรียนจึงได๎จัดทํา “โครงการกลุํมสาระสังคมศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่
พึงประสงค๑ของผู๎เรียน” เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎คูํคุณธรรมเพ่ิมข้ึนจนถึงอยูํในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ตํอไป 
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๒. วัตถุประสงค์ 
         ๒.๑  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวําเปูาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด (คําเปูาหมายร๎อยละ ๖๐ ระดับปลานกลาง) 
         ๒.๒  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน     
ความคดิเห็นโดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก๎ป๓ญหาได๎ (คําเปูาหมายร๎อยละ ๗๐  ระดับดีเลิศ) 
         ๒.๓  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย (คําเปูาหมายร๎อยละ ๗๕  ระดับดีเลิศ) 
         ๒.๔  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ผํานเกณฑ๑คะแนนร๎อยละ ๕๐   
ขึ้นไปเพิ่มขึ้น  
         ๒.๕ เพ่ือเสริมสร๎างความเป็นพลเมือง (Civic Education)สร๎างภูมิคุ๎มกันหรือปูองปรามการทุจริต
คอร๑รัปชั่นในการอยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมให๎กับผู๎เรียน 
         ๒.๖ เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีพร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
         ๒.๗ เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีสูงกวําเปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด (คําเปูาหมายร๎อย
ละ ๘๐  ระดับยอดเยี่ยม) 
 
๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   ผู๎เรียนจํานวน ๕๙๓ คน ได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎และคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ที่ดี 

เชิงคุณภาพ  ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค๑สูงกวําเปูาหมายที่
สถานศึกษากําหนด 
 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่และจัดโต๊ะ 
   หมู่บูชา  

๒๕๖๔ ๕๙๓ คน ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑ 
/ครูกลุํมสาระสังคมฯ 

เสนอกิจกรรมขออนุมัติ   ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕  
ประชุมกลุํมสาระฯเพ่ือแตํงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

  ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕  

ดําเนินการตามแผน   
  - คัดเลือกนักเรียน 
  - นักเรียนฝึกซ๎อมสวดมนต๑หมู ํ
  - ประกวดสวดมนต๑หมูํ 

  ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕  

  - นิเทศ ติดตามเริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม   ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕  
  - ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑ 
๒. กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา  ๒๕๖๔  ๕๙๓ คน ก.ค.๖๕ นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑/

ครูกลุํมสาระสังคมฯ 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ   ก.ค.๖๕  
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กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมกลุํมสาระฯ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

  ก.ค.๖๕  

ดําเนินการตามแผน   
  - หลํอเทียนพรรษา 
  - แหํเทียนและนําเทียนไปถวายวัด 

  ก.ค.๖๕  

  - นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม   ก.ค.๖๕                   
  - ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ค.๖๕ นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑ 
๓. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ๒๕๖๔ ๕๙๓ คน ส.ค.๖๕ นางณัฐฐา ทองหลํอ 

/ครูกลุํมสาระสังคมฯ 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ   ส.ค.๖๕  
ประชุมกลุํมสาระฯ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

  ส.ค.๖๕  

ดําเนินการตามแผน   
  - ประกวดจัดปูายนิเทศ 
  - ทําบุญตักบาตรข๎าวสารอาหารแห๎ง 
  - กิจกรรมถวายพระพร 
  - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ 

  ส.ค.๖๕  

  - นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม   ส.ค.๖๕  
  - ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ส.ค.๖๕ นางณัฐฐา ทองหลํอ 
๔. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
   รัชกาลที่ ๑๐  

๒๕๖๔ ๕๙๓ คน ก.ค. ๖๕ 
 

นางณัฐฐา ทองหลํอ 
/ครูกลุํมสาระสังคมฯ 

เสนอกิจกรรมขออนุมัติ   ก.ค. ๖๕  
ประชุมกลุํมสาระฯ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

  ก.ค. ๖๕ 
 

 

ดําเนินการตามแผน   
  - ประกวดจัดปูายนิเทศ 
  - ทําบุญตักบาตรข๎าวสารอาหารแห๎ง  
  - กิจกรรมถวายพระพร 

  ก.ค. ๖๕ 
 

 

  - นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม   ก.ค. ๖๕  
  - ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ค. ๖๕ นางณัฐฐา  ทองหลํอ 
๕. กิจกรรมประกวดป้ายนิเทศวันส าคัญชาติ     
    ศาสนา พระมหากษัตริย์  

๒๕๖๔ ๕๙๓ คน ตามวันสําคัญ 
ตําง ๆ 

นางสาวธนาวรรณ  
ควบคุม 

/ครูกลุํมสาระสังคมฯ 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ   พ.ย.๖๔  
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กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมกลุํมสาระฯ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

    

ดําเนินการตามแผน   
  - ให๎นักเรียนจัดปูายนิเทศ วันเฉลิมฯ/ วันแมํ/  
    วันวสิาขบูชา/วันมาฆบูชา/วันอาสาฬหบูชา/ 
    วันเข๎าพรรษา/วันรัฐธรรมนูญ 

  พ.ย.๖๔-มี.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 

 

  - นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
 

  พ.ค.๖๕-ก.ย.๖๕  

  - ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 
 

  ก.ย.๖๕ นางสาวธนาวรรณ  
ควบคุม 

/ครูกลุํมสาระสังคมฯ 
๖. กิจกรรมเปิดโลกวิชาการร่วมร่วมสืบสาน 
    สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๒๕๖๔ ๕๙๓ คน ส.ค.๖๕ 
นางทิพวรรณ  เภาด๎วง 
/ครูกลุํมสาระสังคมฯ 

เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
ประชุมกลุํมสาระฯ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

  ส.ค.๖๕  

ดําเนินการตามแผน   
  - เตรียมใบความรู๎/ใบงาน 
  - นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม Open house 
  - นักเรียนเข๎ารํวมสืบสานสังคมแหํงการเรียนรู๎  

  ส.ค.๖๕  

  - นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม   ส.ค.๖๕  
  - ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ส.ค.๖๕ นางทิพวรรณ  เภาด๎วง 
๗. กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
   และ O-net   

๒๕๖๔ ๕๙๓ คน พ.ย.๖๔-มี.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕-ก.ย.๖๕ 

นางทิพวรรณ  เภาด๎วง 
/ครูกลุํมสาระสังคม 

เสนอกิจกรรมขออนุมัติ   ก.พ.๖๕-ก.ย.๖๕  
ประชุมกลุํมสาระฯ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

  ก.พ.๖๕-ก.ย.๖๕  

ดําเนินการตามแผน 
  - จัดทําเอกสารสํงเสริมการเรียนรู๎เพื่อยกระดับ   
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ม.1-6 
  - ดําเนินการติว O-net  ควบคูํกับการสอนใน   
    ชั่วโมง 

  ก.พ.๖๕-ก.ย.๖๕  

นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม   ก.พ.๖๕-ก.ย.๖๕  
ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.๖๕ นางทิพวรรณ  เภาด๎วง 
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กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๘. กิจกรรมวันอาเซียน ๒๕๖๔ ๕๙๓ คน ส.ค.๖๕ นายณรงค๑ชัย  นํวมบาง 
/ครูกลุํมสาระสังคม 

  - เสนอโครงการ / กิจกรรมขออนุมัติ   ส.ค.๖๕  
  - แตํงตั้งคณะกรรมการ     
ดําเนินการตามแผน 
  - ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
  - ประกวดจัดปูายนิเทศ 

  ส.ค.๖๕  

  - นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม   ส.ค.๖๕  
  - ประเมิน/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ส.ค.๖๕ นายณรงค๑ชัย  นํวมบาง 
๙. กิจกรรมรักษ์ท้องถิ่น ๒๕๖๔ ๕๙๓ คน ก.พ.๖๕ นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑ 

/ครูกลุํมสาระสังคม 
  - เสนอโครงการ / กิจกรรมขออนุมัติ   ก.พ.๖๕  
ประชุมกลุํมสาระฯ 
  - แตํงตั้งคณะกรรมการ 
  - ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 

  ก.พ.๖๕  

ดําเนินการตามแผน 
  - พานักเรียนไปศึกษาเรียนรู๎ยังแหลํงเรียนรู๎ใน 
    ชุมชนวัดเขาสมอคอน 

  ก.พ.๖๕  

- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม   ก.พ.๖๕  
- ประเมิน/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.พ.๖๕ นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑ 
๑๐. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
ป้ายนิเทศหน้าห้องเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

๒๕๖๔ ๕๙๓ คน ธ.ค.๖๔ – ม.ค.๖๕ นางทิพวรรณ  เภาด๎วง 
/ครูกลุํมสาระสังคม 

  - เสนอโครงการ / กิจกรรมขออนุมัติ   ธ.ค.๖๔  
ประชุมกลุํมสาระฯ 
  - แตํงตั้งคณะกรรมการ 
  - ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 

  ธ.ค.๖๔  

ดําเนินการตามแผน 
  - ดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ 
  - ดําเนินการติดตั้ง 

    ธ.ค.๖๔ – ม.ค.๖๕  

- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม   ธ.ค.๖๔ – ม.ค.๖๕  
- ประเมิน/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ม.ค.๖๕ นางทิพวรรณ  เภาด๎วง 
๑๑. กิจกรรมสังคมศึกษาพัฒนาห้องเรียนด้วย
การติดตั้งสมาร์ททีวี 

๒๕๖๔ ๕๙๓ คน ธ.ค.๖๔ – ม.ค.๖๕ นางทิพวรรณ  เภาด๎วง 
/ครูกลุํมสาระสังคม 

  - เสนอโครงการ / กิจกรรมขออนุมัติ   ธ.ค.๖๔  
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กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมกลุํมสาระฯ 
  - แตํงตั้งคณะกรรมการ 
  - ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 

  ธ.ค.๖๔  

ดําเนินการตามแผน 
  - ดําเนินการจัดซื้อสมาร๑ททีวีและอุปกรณ๑ 
  - ดําเนินการติดตั้ง 

    ธ.ค.๖๔ – ม.ค.๖๕  

- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม   ธ.ค.๖๔ – ม.ค.๖๕  
- ประเมิน/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ม.ค.๖๕ นางทิพวรรณ  เภาด๎วง 
 
๕.  งบประมาณที่ใช้ 
 

ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ กิจกรรมประกวดสวดมนต๑หมูํและจัดโต๏ะหมูํบูชา  - - ๒,๐๐๐ - 
๒ กิจกรรมหลํอเทียนและแหํเทียนพรรษา  - - ๒,๕๐๐ - 
๓ กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ  - - ๒,๐๐๐ - 

ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๔ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10   - - - - 
๕ กิจกรรมประกวดปูายนิเทศวันสําคัญชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย๑  
- - 

๔,๐๐๐ 
- 

๖ กิจกรรมเปิดโลกวิชาการรํวมรํวมสืบสานสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ 

- - 
๑,๐๐๐ 

- 

๗ กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ O-net  - - ๓,๓๐๐ - 
๘ กิจกรรมวันอาเซียน - - ๕๐๐ - 
๙ กิจกรรมรักษ๑ท๎องถิ่น - - ๗๐๐ - 

๑๐ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาโครงสร๎างปูายนิเทศหน๎า
ห๎องเรียนกลุํมสาระสังคมศึกษาฯ 

- 
 

- 
๔,๐๐๐ 

- 

๑๑ กิจกรรมสังคมศึกษาพัฒนาห๎องเรียนด๎วยการติดตั้ง
สมาร๑ททีวี 

- - 
๔๐,๐๐๐ 

- 

 รวมทั้งสิ้น   6๐,๐๐๐  
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๖.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 ๑. กิจกรรมประกวดสวดมนต์และ 

    จัดโต๊ะหมู่บูชา 
   

๑ คําอาหารเลี้ยงกรรมการ 6 คน   ๑,๐๐๐ 
๒ คําดอกไม๎ ธูปเทียน บรัสโซ ป๓จจัยไทยธรรม   ๑,๐๐๐ 

รวม ๒,๐๐๐ 
 ๒. กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา     

๑ เทียนพรรษา   ๓๕๐ 
๒ คําเติมแก๏สเตาปิกนิค   ๑๕๐ 
๓ ดอกไม๎ตกแตํงเทียนและขบวนแหํ   ๒,๐๐๐ 

รวม ๒,๕๐๐ 
 ๓. กิจกรรมวันแม่    

๑ คําชุดการแสดงและอุปกรณ๑ที่เกี่ยวข๎องกับพิธีการ   ๒,๐๐๐ 
รวม ๒,๐๐๐ 

 ๔. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐     
๑ ดอกไม๎จัดโต๏ะหมูํ  / เครื่องราชสักการะ   - 

รวม - 
 ๕. กิจกรรมประกวดป้ายนิเทศวันส าคัญชาติ    

   ศาสนา พระมหากษัตริย์  
   

๑ คําหมึก brother DCP-T๕๐๐ / Epson L๒๑๐ ๔ กลํอง ๒๗๕ ๑,๒๐๐ 
๒ กระดาษการ๑ดสีขาว A๔ ๓ รีม ๑๑๐ ๓๓๐ 
๓ ของรางวัล/อุปกรณ๑จัดปูายนิเทศ   ๒,๔๗๐ 

รวม ๔,๐๐๐ 
 ๖. กิจกรรมเปิดโลกวิชาการร่วมร่วมสืบสาน 

    สังคมแห่งการเรียนรู้ 
  - 

๑ อุปกรณ๑ตําง ๆ ในการจัดกิจกรรม   ๑,๐๐๐ 
รวม ๑,๐๐๐ 

 ๗. กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
    และ O-net   

   

๑ กระดาษถํายเอกสาร A๔/๘๐ แกรม ๒๓ รีม ๑๓๐ ๒,๙๙๐ 
๒ กาวลาเท็กซ๑ กลาง TOA 16 ออนซ๑ ๒ ขวด ๓๕ ๗๐ 
๓ ลวดเย็บกระดาษ เบอร๑ 10 ๖ กลํอง ๗ ๔๒ 
๔ ลวดเย็บกระดาษ เบอร๑ 3 หรือ เบอร๑อ่ืนๆ ๕ กลํอง ๒๐ ๑๐๐ 
๕ ปากกาไวท๑บอร๑ด ๔ แทํง ๒๐ ๘๐ 
๖ ลวดเสียบกระดาษ  ๓ กลํอง ๖ ๑๘ 
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 รวม   ๓,๓๐๐ 
 ๘. กิจกรรมวันอาเซียน    

๑ ของรางวัล/อุปกรณ๑จัดปูายนิเทศ   ๕๐๐ 
รวม ๕๐๐ 

 ๙. กิจกรรมรักษ์ท้องถิ่น    
๑ คํารถนํานักเรียนไปวัดเขาสมอคอน ๑ คัน ๗๐๐ ๗๐๐ 

รวม ๗๐๐ 
 ๑๐. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง   

     ป้ายนิเทศหน้าห้องเรียนกลุ่มสาระสังคม    
     ศึกษา 

   

๑ คําวัสดุอุปกรณ๑และการติดตั้ง - - ๔,๐๐๐ 
รวม ๔,๐๐๐ 

 ๑๑. กิจกรรมสังคมศึกษาพัฒนาห้องเรียนด้วย 
     การติดตั้งสมาร์ททีวี 

   

๑ คําสมาร๑ททีวี อุปกรณ๑ พร๎อมการติดตั้ง ๒ เครื่อง ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น 6๐,๐๐๐ 

 
๗.  การประเมินผล 
วชี้วัดความส าเร็จ/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
   สถานศึกษาสูงกวําเปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
๒. ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิด 
   อยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน     
   ความคดิเห็นโดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
   และแก๎ป๓ญหาได ๎
๓. ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย 
 
๔. ผู๎เรียนมีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ       
   (O-NET) ผํานเกณฑ๑คะแนนร๎อยละ ๕๐  ขึ้นไป 
   เพ่ิมขึ้น 
๕. ผู๎เรียนมีความเป็นพลเมือง (Civic Education) 
   สร๎างภูมิคุ๎มกันหรือปูองปรามการทุจริต 
   คอร๑รัปชั่นในการอยูํรํวมกันในสังคมพหุ 
   วัฒนธรรม 
 

ร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ร๎อยละ ๗๕
ขึ้นไป 

 
 

ร๎อยละ ๗๐  
ขึ้นไป 

ร๎อยละ ๗๐ 
ขึ้นไป 

 
ร๎อยละ ๗๕ 

ขึ้นไป 
 
 
 

ประเมิน, สังเกต 
สอบถาม 

 

แบบประเมิน 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
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๖. ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี 
   พร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
๗. ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีสูงกวํา  
    เปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

ร๎อยละ ๗๕ 
ขึ้นไป 

ร๎อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

                 
                  

    ผู๎เสนอโครงการ                                  ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

 (นางทิพวรรณ   เภาด๎วง)                       (นายจิตวิทย๑  มุสิกะสินธุ๑)   
  ตําแหนํง ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน๎าที่   รองผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
     หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ 
 
 
 

ผู๎อนุมัติโครงการ 
 
 
 

(นายนรงค๑  โสภา) 
ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
 

โครงการล าดับที่ 6 
ชื่อโครงการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคงสภาพศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
 สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ กลยุทธ๑ที่ ๑, ๓, ๔ , ๕ 
 สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของ สพฐ. เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่๑ ข๎อ ๑.๑ , ๑.๒ 
 สนองยุทธศาสตร๑ที่ ๒ ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมภาคกลางตอนบน พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
กลยุทธ๑ที่ ๒ 
สนองยุทธศาสตร๑ที่ ๓ ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมภาคกลางตอนบน พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐   
การสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เข๎าถึงความรู๎ทุกชํวงวัย กลยุทธ๑ที่ ๒ 

 สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ ๑ , ๒ 
 สนองกลยุทธ๑โรงเรียนกลยุทธ๑ที่ ๒ 

กลุํมสาระฯ/งาน ศาสตร๑พระราชาและหลักปรัชญา 
                     ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุํม/ฝุาย วิชาการ 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ  :  1. นายพงศธร                สิงห๑บรูณ๑ 
                              2. นางสาวนลินี            สอนชา 
                              3. นางสาวเสาวลักษณ๑  นาคประสิทธิ์ 
                              4. นางสาวธนาวรรณ ควบคุม 
                              5. นางสาวปรัชวินันท๑ สวํางจิตต๑ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายการพัฒนา  
ทรัพยากรมนุษย๑ สูํการปฏิบัติเพื่อให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน๑ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น 
ประเทศพัฒนา ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) กําหนดแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักสําคัญในการจัด
การศึกษา เพ่ือปวงชน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งยึดตามเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs, ๒๐๓๐) การขับเคลื่อนศาสตร๑พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต๎กลยุทธ๑ปลูกฝ๓งคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียง โดยกําหนดให๎โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ
โดยน๎อมนํา ศาสตร๑พระราชา ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน                 
กับสถานศึกษา ทุกแหํงในสังกัด โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต๎นแบบ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒                
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มีนโยบายมุํงเน๎นพัฒนา สถานศึกษาในการนําศาสตร๑พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัด
การศึกษาอยํางม ีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตํอผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และข๎าราชการใน
สังกัด อยําง ตํอเนื่อง สอดคล๎องกับนโยบาย จุดเน๎นคุณภาพสถานศึกษา คุณภาพบุคลากรทางการศึกษา                
และคุณภาพผู๎เรียน ให๎เกิดคุณลักษณะ “อยูํอยํางพอเพียง”ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง               
โดยให๎ความสําคัญและ เชื่อมั่นวําถ๎ากําหนดให๎สถานศึกษาได๎น๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการ
ปฏิบัติในสถานศึกษาให๎เป็น วิถีปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการสถานศึกษา การ
จัดทําหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนจะทําให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะ                 
“อยูํอยํางพอเพียง” เชื่อมโยงกับ การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ มีโรงเรียนที่ดําเนินงานพัฒนาสถานศึกษาตามตาม 
กลยุทธ๑/จุดเน๎นนโยบายการน๎อมนําแนวทางศาสตร๑พระราชา และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียงสูํสถานศึกษา สามารถผํานการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอยํางก ารจัด
กระบวนการ เรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผํานการ
ประเมินในระดับ กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๖๔ โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ ปี ๒๕๕๖ มีโรงเรียนที่ผําน
การประเมินเป็น สถานศึกษาพอเพียงต๎นแบบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี ๒๕๖๑ จํานวน ๓๑ โรงเรียน              
คิดเป็นร๎อยละ ๔๘.๔๓ และโรงเรียนที่เป็นศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ 
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๓ โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ ๔.๖๘ ที่มีการน๎อมนําหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน และเชื่อมโยงหลักคิด สามหํวง สองเงื่อนไข นําสูํสี่มิติ ด๎วยการถอด 
บทเรียน วิเคราะห๑ และสรุปองค๑ความรู๎ ผํานกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  สถานศึกษา 
ตามแนวทางศาสตร๑พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูํเปูาหมายโลกเพ่ือการ  พัฒนาที่ยั่งยืน 
SDGs เพ่ือเป็นแนวทางนําไปใช๎ในการพัฒนาเครือขํายและขยายผลองค๑ความรู๎ ทักษะผู๎เรียน ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ไปปรับประยุกต๑ใช๎ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลาการทางการศึกษา (ทุนมนุษย๑) อยํางเป็น
รูปธรรม ยั่งยืน และตํอเนื่องได๎และโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร ได๎รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง เป็น
แบบอยํางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปี ๒๕๕๔ 
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร ได๎รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงต๎นแบบ จะเห็นได๎วํา
จากการที่โรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคารได๎มีการสานตํอการขับเคลื่ อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํ
สถานศึกษา อยํางตํอเนื่อง จะเห็นได๎วําปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคารได๎ผํานการประเมิน
กลั่นกรองและได๎รับการรับรองจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ให๎เป็นศูนย๑การเรียนรู๎ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จากการพัฒนาสถานศึกษาอยําง
ตํอเนื่องสํงผลให๎โรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคารประสบความสําเร็จในการพัฒนาจากศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง ด๎านการศึกษา ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 ป๓จจุบันโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร ได๎รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให๎เป็นศูนย๑การเรียนรู๎ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเพ่ือให๎การดําเนินการดังกลําวเป็นไปอยําง
ตํอเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต๎องดําเนินการในสํวนตํางๆให๎สมบูรณ๑มากยิ่งขึ้น เพ่ือการขยายผล
การดําเนินงานให๎กับโรงเรียนเครือขําย และผู๎ที่สนใจในการเข๎ามาศึกษาดูงาน และรองรับการประเมินคงสภาพ
ของการเป็นศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษา เป็นลําดับตํอไป 
 



64 
 
 

 

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนทําว๎ุงวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สพม.ลพบุร ี
 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
โดยน๎อมนําพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๒ เพ่ือสนับสนุนให๎บุคลากรน๎อมนําพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนที่ด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ และคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สูํการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษา  
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
    ๑) บุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ ความเข๎าใจ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยน๎อมนํา
พระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒) สถานศึกษา น๎อมนําพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ศาสตร๑พระราชา 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ และคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สูํการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) 
   ๓) พัฒนาศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษา  
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
   ๑) บุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ ความเข๎าใจ และเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดย
น๎อมนําพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒) สถานศึกษา น๎อมนําพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ศาสตร๑พระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน ด๎านคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ และคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษ๑ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สูํการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) ในระดับมาก 
   ๓) พัฒนาศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษา  
 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
กิจกรรมที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

๑ กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาฐานการ
เรียนรู๎ทั้ง ๓ ด๎าน ๑๒ ฐานการเรียนรู๎ 

มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
- 

กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๖๕  

 
 

๒ กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาห๎องศูนย๑การ
เรียนรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
- 

กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ 
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กิจกรรมที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๓ กิจกรรมที่ ๓ การศึกษาดูงานของ

นักเรียนแกนนําและนักเรียนแกนนํา
ประจําฐานกับภาคีเครือขําย 

กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๖๕  
–  

กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

๔ 
กิจกรรมที่ ๔ การเผยแพรํความรู๎จาก
ภายในสูํภายนอกสถานศึกษา 

กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๖๕  
–  

กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

๕ กิจกรรมที่ ๕ เตรียมความพร๎อมเพ่ือ
รับการประเมินคงสภาพการเป็นศูนย๑
การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษา  

มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
- 

กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม 
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาฐาน
การเรียนรู๎ทั้ง ๓ ด๎าน ๑๑ 
ฐานการเรียนรู๎ 

         นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑ 
พร๎อมด๎วยงานศาสตร๑
พระราชาและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

นางนิยม ทรัพย๑
ประเสริฐ 

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาห๎อง
ศูนย๑การเรียนรู๎หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

        นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑ 
พร๎อมด๎วยงานศาสตร๑
พระราชาและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

นางนิยม ทรัพย๑
ประเสริฐ 

กิจกรรมที่  ๓ การศึกษาดู
งานของนักเรียนแกนนําและ
นักเรียนแกนนําประจําฐาน
กับภาคีเครือขําย 

         นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑ 
พร๎อมด๎วยงานศาสตร๑
พระราชาและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

นางนิยม ทรัพย๑
ประเสริฐ 

กิจกรรมที่ ๔ การเผยแพรํ
ความรู๎จากภายในสูํภายนอก
สถานศึกษาการศึกษา  

         นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑ 
พร๎อมด๎วยงานศาสตร๑
พระราชาและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

นางนิยม ทรัพย๑
ประเสริฐ 

กิจกรรมที่ ๕ เตรียมความ
พร๎อมเพ่ือรับการประเมินคง
สภาพการเป็นศูนย๑การเรียนรู๎
ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิ จพอ เ พีย ง  ด๎ า น
การศึกษา  

         นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑ 
พร๎อมด๎วยงานศาสตร๑
พระราชาและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

นางนิยม ทรัพย๑
ประเสริฐ 
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๖. งบประมาณ 
 

รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาฐานการเรียนรู๎ทั้ง ๓ ด๎าน ๑๒ 
ฐานการเรียนรู๎  

- - 
๑๒,๐๐๐ 

- 

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาห๎องศูนย๑การเรียนรู๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

- - 
๑,๐๐๐ 

- 

กิจกรรมที่ ๓ การศึกษาดูงานของนักเรียนแกนนําและ
นักเรียนแกนนําประจําฐานกับภาคีเครือขําย 

- - 
๑,๐๐๐ 

- 

กิจกรรมที่ ๔ การเผยแพรํความรู๎จากภายในสูํภายนอก
สถานศึกษา 

- - 
๒,๐๐๐ 

- 

กิจกรรมที่ ๕ เตรียมความพร๎อมเพ่ือรับการประเมินคง
สภาพศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด๎านการศึกษา  

- - 
๔,๐๐๐ 

- 

รวมทั้งสิ้น   20,000  
 
๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาฐานการเรียนรู๎ทั้ง ๓ 
ด๎าน ๑๒ ฐานการเรียนรู๎  

- - ๑๒,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาห๎องศูนย๑การเรียนรู๎
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - ๑,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓ การศึกษาดูงานของนักเรียนแกน
นําและนักเรียนแกนนําประจําฐานกับภาคี
เครือขําย 

- - ๑,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๔ การเผยแพรํความรู๎จากภายในสูํ
ภายนอกสถานศึกษา 

- - ๒,๐๐๐ 

   ๔.๑ กระดาษเอกสาร Double A A4 ๘๐g  
        500 แผํน 

๑๕ หํอ ๑๑๘ บาท ๕๙๐ บาท 

   ๔.๒ กระดาษปรุ๏ฟสร๎างแบบ / VC ๕๐ แผํน ๓ บาท ๑๕๐ บาท 
   ๔.๓ กระดาษการ๑ดขาว ๑๕๐g.A๔(๑* 
         ๑๐๐)/สยามภคว 

๔ หํอ ๙๕ บาท ๓๘๐ บาท 

   ๔.๔ ปากกาเคมี ๒ หัว สีน้าํเงิน / ตราม๎า ๒๔ ด๎าม ๑๒ บาท  ๒๘๘ บาท 
   ๔.๕ กระดาษเทา – ขาวหนา (แผํนใหญํ)  
         ๔๐๐ g / VC 

๓๖ ด๎าน ๑๕ บาท ๕๔๐ บาท 
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รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
   ๔.๖ วัสดุอื่นๆ   ๕๒ บาท 

รวม ๒,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๕ เตรียมความพร๎อมเพ่ือรับการ
ประเมินเป็นศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษา ระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ 

   

   ๕.๑ คําเข๎าเลํมเอกสาร ๑๐ เลํม ๑๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท 
   ๕.๒ กรอบใสํเกียรติบัตร ๒๐ อัน ๑๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท 
   ๕.๓ วัสดุอุปกรณ๑อ่ืนๆ   ๑,๐๐๐บาท 

รวม ๔,๐๐๐ บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ปัจจัยความเสี่ยง 
 ๑. วิทยากรทีมีความรู๎ความเชี่ยวชาญในการทําความเข๎าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงศาสตร๑พระราชา กับ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ Global goals (SDGs) แบบบูรณาการคํอนข๎างมีจํานวนจํากัด 
 ๒. เนื่องจากสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทําให๎
โรงเรียนไมํสามารถเปิดให๎นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติรํวมถึงโรงเรียนเครือขําย จึงอาจทําให๎การ
ขับเคลื่อนการดําเนินการอาจมีป๓ญหาได๎ 
      

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ๑. ประสานงานกับวิทยากรหลัก หรือผู๎เชี่ยวชาญ ติดตํอลํวงหน๎าเป็นเวลานาน และ กําหนดกิจกรรม 
หรือ จัดทําข๎อตกลงให๎ชัดเจน 
  ๒. ประสานงานวิทยากรกับโรงเรียนที่ผํานการประเมินเป็นศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษา เพ่ือขอความอนุเคราะห๑ข๎อมูลและองค๑ความรู๎ 
 ๓. ประสานงานกับโรงเรียนเครือขํายเพ่ือทําการขยายผลการพัฒนาตลอดจนการเข๎าไปมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาสถานศึกษาเครือขําย 
 ๔. เปิดชํองทางการประชาสัมพันธ๑และการติดตํอประสานงานที่เกี่ยวข๎องกับการขับเคลื่อนสถานศึกษา
ศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษา ที่หลากหลายชํองทางและใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศแบบออนไลน๑เข๎ามาเป็นเครื่องมือในการลดอุปสรรคในการทํางาน 
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๙. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

เชิงปริมาณ  
     ๘.๑ บุคลากรทางการศึกษา ร๎อยละ ๖๐ มีความรู๎ 
ความเข๎าใจ จัด กิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และมี พฤติกรรมแสดงออกถึงการ
ดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยน๎อมนํา พระบรม
ราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ศาสตร๑
พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
     ๘.๒ สถานศึกษาร๎อยละ ๖๐ น๎อมนํา    พระบรมรา
โชบายด๎านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ศาสตร๑
พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  พอเพียง           
ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนที่ด๎าน 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ และคํานิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล๎อม สูํการพัฒนาที่
ยังยืน (SDGs)  
     ๘.๓ สถานศึกษาพอเพียง พัฒนาจากสถานศึกษา
พอเพียงต๎นแบบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผํานการประเมิน
กลั่นกรองเพ่ือเป็นศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษา 

 
- การประเมิน 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ๑ 

 
 
 
 

 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ๑ 
- การประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 

- การประเมิน 

 
- แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ๑ 

 
 
 
 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ๑ 
- แบบประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน 
 
 

เชิงคุณภาพ  
     ๘.๑ บุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ ความเข๎าใจ จัด
กิจกรรมการเรียน การสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และมีพฤติกรรม แสดงออกถึงการดําเนินชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยน๎อมนําพระบรมราโชบาย
ด๎านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมมากข้ึน อยูํในระดับมาก 
 
 
 
 
 

 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ๑ 

 
 
 
 

 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ๑ 
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ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

๘.๒ สถานศึกษา น๎อมนําพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนา
ผู๎เรียนที่ด๎านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ 
และคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สูํการ
พัฒนาที่ยังยืน (SDGs) 
เพ่ิมมากข้ึน อยูํในระดับมาก 
     ๘.๓ สถานศึกษาพอเพียง พัฒนาจากสถานศึกษา
พอเพียงต๎นแบบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผํานการประเมิน
กลั่นกรองเพ่ือเป็นศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษา 

- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- การประเมิน 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน 
 

 

 
 ผู๎รับผิดชอบโครงการ                        ผู๎เห็นชอบโครงการ                                                       

 
 
 
 

         (นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑)                  (นายจิตวิทย๑  มุสิกะสินธุ๑)    
        ตําแหนํง ครู ปฏิบัติหน๎าที่            รองผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
      หวัหน๎างานศาสตร๑พระราชาฯ 
 

 
ผู๎อนุมัติโครงการ 

 
 
 

(นายนรงค๑  โสภา) 
                   ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
 

โครงการล าดับที่ 7  (ใช้งบ  ค่าจัดการเรียนการสอน) 
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา และส่งเสริมสุขภาพ

ร่างกาย จิตใจในวัยเรียน  
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 3 
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1 ,1.2 
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 2 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 1,2,3 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     ฝุายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสิทธิชัย  อริยทรัพย๑ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในป๓จจุบัน รัฐมีหน๎าที่ให๎การศึกษาและการเรียนรู๎ที่ครอบคลุมคนทุกชํวงวัย ตั้งแตํ
ปฏิสนธิในครรภ๑มารดาจนถึงสิ้นชีวิต การเตรียมความพร๎อมพํอแมํเมื่อตั้งครรภ๑การเลี้ยงดูเด็กตั้งแตํแรกคลอด
จนเข๎าสูํระบบการศึกษา การจัดการศึกษาสําหรับเด็กชํวงปฐมวัย ชํวงวัยเรียน วัยทํางาน และวัยสูงอายุ              
ด๎วยรูปแบบการจัดการศึกษา ทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย ในลักษณะการศึกษาเรียนรู๎และพัฒนา
ตนเองตลอดชีวิต 
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนทุกชํวงวัยจึงเป็นพันธกิจสําคัญรํวมกันของรัฐและ                 
ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ทั้งในการกําหนดเปูาหมายการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษาการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู๎สื่ อ แหลํงเรียนรู๎และการวัดและประ เมินผลของผู๎ เรียนในทุกระดับการศึกษา                               
ทุกกลุํมเปูาหมาย และทุกชํวงวัย  
  โรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร โดยกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา จึงได๎จัดทํา โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสํงเสริมสุขภาพรํางกาย จิตใจในวัยเรียน  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีสุขภาวะทางรํางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยและมีวิธีการในการรักษาดูแลสุขภาพของตนเอง 
รักการออกกําลังกายสม่ําเสมอ สามารถเลือกเลํนกีฬาได๎อยํางน๎อยคนละประเภท ยอมรับกฎกติกาของ               
กลุํม ของสังคม และสถานศึกษา  มีน้ําหนัก สํวนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑มาตรฐาน ของกรมอนามัย 
นักเรียนแตํงกายสะอาดเรียบร๎อย  อีกทั้งยังมีความรู๎และสามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษ มีความ
มั่นใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีกับ ครู เพ่ือนและบุคคลทั่วไป มีสภาพจิตใจเหมาะสม
กับวัยเรียน 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสุขภาวะทางรํางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยและมีวิธีการในการ

รักษาดูแลสุขภาพของตนเองตรงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติสอดคล๎องกับทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษ               
ที่ 21  

2. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย น้ําหนัก สํวนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑มาตรฐาน  
          3. เพ่ือให๎ผู๎เรียน มีความรู๎และสามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดกล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม               
มีสภาพจิตใจเหมาะสมกับชํวงวัยเรียน และมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีกับบุคคลทั่วไปในสังคม 
 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  ผู๎เรียน  593  คน ได๎รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสุขภาวะทางรํางกาย 
น้ําหนัก สํวนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑มาตรฐาน และพัฒนาสมรรถภาพทางกายเหมาะสมกับชํวงวัย 

เชิงคุณภาพ  ผู๎เรียนมีความรู๎สามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติด กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม              
มีสภาพจิตใจเหมาะสมกับชํวงวัยเรียน และมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีกับบุคคลทั่วไปในสังคม 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม  สร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกาย
และสมรรถภาพของผู้เรียน 

2564 593 คน ธ.ค. 64 
พ.ค. 65 

น.ส.รณิษฐา ชิดชอบ 

เสนอโครงการ / กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ     
แตํงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ     
ดําเนินการตามแผน โดย 
 - จัดประชุมครูในกลุํมสาระ ฯเพ่ือวางแผน
ดําเนินการ กําหนดกิจกรรม และผู๎รับผิดชอบ
ดําเนินการ 
 - จัดซื้อ / จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑เพ่ือ
ดําเนินการ 
- ดําเนินการจัดกิจกรรม 
 

    

นิเทศ กํากับ ติดตาม ตั้งแตํการเริ่ม  การดําเนิน 
กิจกรรม  และสิ้นสุดกิจกรรม 
 

  พ.ค. 65 งานแผนงาน 

2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาคณะสี
ภายใน “ท่าวุ้งเกมส์” 

2564 593 คน ธ.ค. 64 
ส.ค. 65 

นายสิทธิชัย อริยทรัพย๑ 

เสนอโครงการ / กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
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กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

แตํงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ     
ดําเนินการตามแผน โดย 
 - จัดประชุมครูในกลุํมสาระ ฯเพ่ือวางแผน
ดําเนินการ กําหนดกิจกรรม และผู๎รับผิดชอบ
ดําเนินการ 

    

- จัดซื้อ / จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑เพ่ือดําเนินการ     
- ดําเนินการจัดกิจกรรม 
-นิเทศ กํากับ ติดตาม ตั้งแตํการเริ่ม  การ
ดําเนิน กิจกรรม  และสิ้นสุดกิจกรรม 
การสรุปและประเมินผล  
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม  สรุปและ
วิเคราะห๑ผลการประเมิน  
- จัดทํารายงานกิจกรรมเป็นรูปเลํม 
- เสนอรายงานตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

  ธ.ค. 64 
ส.ค. 65 

 
 
 
 
 
 
 

นายสิทธิชัย อริยทรัพย๑ 

3. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ทางสุขศึกษาและพลศึกษา 

2564 593 คน ธ.ค. 64 
ส.ค. 65 

นายสิทธิชัย อริยทรัพย๑ 

เสนอโครงการ / กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ     
แตํงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ     
ดําเนินการตามแผน โดย 
 - จัดประชุมครูในกลุํมสาระ ฯเพ่ือวางแผน
ดําเนินการ กําหนดกิจกรรม และผู๎รับผิดชอบ
ดําเนินการ 
 - จัดซื้อ / จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑เพ่ือ
ดําเนินการ 
- ดําเนินการจัดกิจกรรม 

    

นิเทศ กํากับ ติดตาม ตั้งแตํการเริ่ม  การดําเนิน 
กิจกรรม  และสิ้นสุดกิจกรรม 

  ธ.ค. 64 
ส.ค. 65 

งานแผนงาน 
 

การสรุปและประเมินผล  
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม  สรุปและ
วิเคราะห๑ผลการประเมิน  
- จัดทํารายงานกิจกรรมเป็นรูปเลํม 
- เสนอรายงานตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

  ก.ย. 65 นายสิทธิชัย อริยทรัพย๑ 
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6. งบประมาณที่ใช้   

ที ่ รายการกิจกรรม  (ทั้งที่ใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืน ๆ 
1 กิจกรรม  สร๎างเสริมสุขภาวะทางรํางกายและ

สมรรถภาพของผู๎เรียน 
- 2,000 1,000 - 

2 กิจกรรมการแขํงขันกีฬา-กรีฑาคณะสีภายใน  
“ทําวุ๎งเกมส๑” 

7,200 4,000 25,000 - 

3 กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศทางสุขศึกษาฯ 
3.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ทางสุขศึกษาฯ 
3.2 คําอาหารนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา

จังหวัดลพบุรี 
3.3  คําอาหารและคําเดินทางนักกีฬาเข๎ารํวมการ  

แขํงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหํงชาติ 

- 8,040 18,960 - 

4. คําซํอมบํารุง - - 2,000 - 
 รวม 7,200 14,040 46,960 - 
 รวมทั้งสิ้น 68,200 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 1. กิจกรรม  สร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกายและสมรรถภาพของผู้เรียน 

1 คําอาหารและดําเนินการ 20 คน 250 2,000 
2. คําวัสดุ – อุปกรณ๑   1,000 
 รวม   3,000 
 2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาคณะสีภายใน “ท่าวุ้งเกมส์” 

1 คําตอบแทนกรรมการตัดสิน 12 คน 600 7,200 
2 คําอาหารกรรมการกลาง 2 วัน 2,000 4,000 
3 กระดาษ การ๑ดหอม A4 ทําเกียรติบัตร 10 รีม 100 1,000 
4 หมึกพิมพ๑ 1 ชุด 1020 1,020 
5 อุปกรณ๑ทําสนามกีฬาและกรีฑา   22,980 

รวม 36,200 
 3. กิจกรรมสง่เสริมความเป็นเลิศทางสุขศึกษาและพลศึกษา 

1 คําอาหารและคําเดินทางนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาจังหวัดลพบุรี  
 
 
 

63 คน 120 7,560 
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ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
2 คําอาหารและคําเดินทางนักกีฬาเข๎ารํวมการ

แขํงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหํงชาติ  
4 คน 120 480 

3 ชุดกีฬาพร๎อมสกรีน 67 ชุด  150 10,050 
4 วอลเลย๑บอล NS106 Molten V5M2700 3 ลูก 550 1,650 
5 ตาขํายฟุตบอล 7 คน 2 ชุด 1,500 3,000 
6 ตาขํายวอลเลย๑บอล 2 ชุด 1,500 3,000 
7 ไม๎แบดมินตัน 3 คู ํ 300 900 
8. ธงสี 6 ผืน 60 360 

 รวม   27,000 
 4.ค่าซ่อมบ ารุง   2,000 

รวม 2,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 68,200 

 
7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
มีสุขภาวะทางรํางกายแข็งแรง มีสุขนิสัย
และมีวิธีการในการรักษาดูแลสุขภาพของ
ตนเองตรงตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติสอดคล๎องกับทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษท่ี 21 
2. ผู๎เรียน มีสุขภาวะทางรํางกาย น้ําหนัก 
สํวนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑
มาตรฐาน  
 
3. ผู๎เรียน มีความรู๎ สามารถปูองกันตนเอง
จากสิ่งเสพติด กล๎าแสดงออกอยําง
เหมาะสม มีสภาพจิตใจเหมาะสมกับชํวง
วัยเรียน และมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีกับบุคคล
ทั่วไปในสังคม 
 

 
ร๎อยละ 80  

 
 
 
 
 

ร๎อยละ 80 
 
 
 

ร๎อยละ 80 
 
 
 
 

 
สังเกต ,ทดสอบ 

 
 
 
 
 

สังเกต ,ทดสอบ 
 
 
 

สังเกต ,ทดสอบ 
 
 
 
 

 
- การทดสอบสมรรถภาพ  
  ทางกายของผู๎เรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
 
 
 
- แบบทดสอบสมรรถภาพ  
  ทางกายของผู๎เรียน 
- รายงานผลสมรรถภาพ  
  ทางกายของผู๎เรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
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ผู๎เสนอโครงการ               ผู๎เห็นชอบโครงการ                                            

 
 
 
 

(นายสิทธิชัย อริยทรัพย๑ )                          (นายจิตวิทย๑  มุสิกะสินธุ๑ )                                                   
ตําแหนํง ครู  ปฏิบัติหน๎าที่                     รองผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 

    หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา   

 
 
 
ผู๎อนุมัติโครงการ 

 
 
 

(นายนรงค๑  โสภา)   
ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
 

โครงการล าดับที่ 8 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์    
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 3 
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1  
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 2 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 3 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 7  
กลุํมสาระฯ/งาน ศิลปะ ฝุายวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางสาวโชติกา  หงษ๑สะต๎น 

1.   หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
  กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ประกอบด๎วยวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ซึ่งเป็นวิชาที่สํงเสริมให๎นักเรียน
ได๎แสดงออกทางจินตนาการ  มีสุนทรียภาพทางอารมณ๑ และเกิดสมาธิ การฝึกทักษะทางศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ เป็นเครื่องดํารงชีวิตให๎มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลินและเป็นผู๎ที่มีอารมณ๑สุนทรียภาพ ทําให๎เกิด
ความคิดสร๎างสรรค๑  

อีกทั้งยังสามารถนําความรู๎ไปใช๎ในการศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
หรือนําความรู๎ไปประกอบอาชีพได๎  นอจากนั้นการศึกษาในวิชาศิลปะยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่เป็น
มรดกของชาติไทยให๎มีความยั่งยืนสืบไป  
  ดังนั้นกลุํมสาระศิลปะจึงจัดทํา “โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และสํงเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์  ให๎แกํผู๎เรียน  

     
2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความสามารถด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

2. เพื่อเสริมสร๎างความคิดสร๎างสรรค๑ความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ป๓ญหา 

3. เพ่ือให๎ผู๎เรียนตระหนัก เห็นคุณคําและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 
4. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการทํางาน และบูรณาการกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน 

          5. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และลักษณะจิตสังคมเหมาะสมตามชํวงวัย 
          6. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีสูงกวําเปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  ผู๎เรียน จํานวน  593  คน ได๎รับการพัฒนา สํงเสริมความสามารถทางศิลปะดนตรีและ
นาฏศิลป์ 
 เชิงคุณภาพ  ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพทางศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

2564 593 คน พ.ย.64-ม.ค.65 
น.ส.โชติกา  หงษ๑สะต๎น 

เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
- วางแผนการดําเนินกิจกรรม 
- จัดซื้อโต๏ะญี่ปุุน 
- จัดซื้ออุปกรณ๑สํานักงาน 

   
 

นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม     
ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม    น.ส.โชติกา  หงษ๑สะต๎น 
2. กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์  2564 593 คน ธ.ค. 64-ก.พ.65 น.ส.ปรัชวินันท๑ สวํางจิตต๑ 

เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
- จัดทําสื่อและสร๎างแหลํงเรียนรู๎ด๎านทัศนศิลป์ 
- จัดซื้ออุปกรณ๑ทัศนศิลป์ 

   
 

นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม     
ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม    น.ส.ปรัชวินันท๑ สวํางจิตต๑ 

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะและส่งเสริม
สุนทรียภาพทางดนตรีไทย 

2564 593 คน ม.ค.65 –พ.ค.65 
นายวรวิทย๑  ชิดชอบ 

เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
-จัดซื้อวัสดุ อปุกรณ๑ทางด๎านดนตรีไทยมาใช๎ฝึก
ทักษะให๎กับนักเรียน 
-จัดซํอมเครื่องเสียงของกลุํมสาระท่ีชํารุด 

   
 

นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม     
ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม    นายวรวิทย๑  ชิดชอบ 
4. กิจกรรมพัฒนาทักษะและส่งเสริม
สุนทรียภาพทางดนตรีสากล 

2564 593 คน ม.ค.65 –พ.ค.65 
น.ส.ปรัชวินันท๑ สวํางจิตต๑ 

เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
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-จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ทางด๎านดนตรีสากลมาใช๎ฝึก
ทักษะให๎กับนักเรียน 
-จัดซํอมเครื่องเสียงของกลุํมสาระท่ีชํารุด 

   
 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม     
ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม    น.ส.ปรัชวินันท๑ สวํางจิตต๑ 

5. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนด้านนาฏศิลป์    

2564 593 คน พ.ค.65-ก.ย.65 
น.ส.โชติกา  หงษ๑สะต๎น 

เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
- ฝึกซอ๎มการแสดงนาฏศิลป์ในรูปแบบตํางๆ  
- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ๑เครื่องประดับสําหรับการ
แสดงนาฏศิลป์ไทย 

   
 

นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม     
ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม    น.ส.โชติกา  หงษ๑สะต๎น 
6. กิจกรรมอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

2564 593 คน ตลอดปี
การศึกษา 

นายวรวิทย๑  ชิดชอบ 

เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎เน๎นกระบวน           
การคิด วิเคราะห๑ 

   
 

นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม     
ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม    วรวิทย๑  ชิดชอบ 
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5.  งบประมาณที่ใช้ 

ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎
ศิลปะ 

- - 28,500 - 

2 กิจกรรมสร๎างสรรค๑ผลงานทัศนศิลป์ - - 4,500 - 
3 กิจกรรมพัฒนาทักษะและสํงเสริมสุนทรียภาพทางดนตรีไทย - - 5,000 - 
4 กิจกรรมพัฒนาทักษะและสํงเสริมสุนทรียภาพทางดนตรีสากล - - 5,000 - 
5 กิจกรรมพัฒนาและสํงเสริมศักยภาพนักเรียนด๎านนาฏศิลป์    - 2,500  2,500 - 

6 
กิจกรรมอํานคิดวิเคราะห๑และเขียนสื่อความกลุํมสาระ               
การเรียนรู๎ศิลปะ 

- - 2,000  

รวม  2,500 47,500 - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุํม

สาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
   

1 ทีวี 1 เครื่อง 20,000 20,000 
2 โต๏ะญี่ปุุน  10 โต๏ะ 320 3,300 
3 เครื่องปริ้น Brother 1 เครื่อง 3,500 3,500 
4 หมึกเติม Brother 4 ขวด 250 1,000 
5 กระดาษปกขาวแข็ง 180g 2 รีม 80 160 
6 ใบมีดคัตเตอร๑ 2 อัน 20 40 
7 ไม๎กวาด 2 อัน 50 100 
8 ม๏อบถูพ้ืน+ถังป๓่น 1 ชุด 200 200 
9 น้ํายาเช็ดกระจก 2 ขวด 50 100 

10 น้ํายาถูพ้ืน  1 แพ็ค  100 100 
รวม 28,500 

 2. กิจกรรมสร๎างสรรค๑ผลงานทัศนศิลป์    
1 กระดาษ 100 ปอนด๑ A4 2 รีม 300 600 
2 สีโปสเตอร๑ 4 กลํอง 160 640 
3 สีน้ํา 4 กลํอง 130 520 
4 กระดาษกาวยํน 2 ม๎วน 30 60 
5 จานสี  10 อัน 40 400 
6 ชุดพํูกันมาสเตอร๑อาร๑ต  4 ชุด 180 720 
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7 สีไม๎ 6 กลํอง  120 720 
8 กระดานวาดรูปขนาด A4 30 แผํน 28 840 

รวม   4,500 
 3. กิจกรรมพัฒนาทักษะและสํงเสริมสุนทรียภาพ

ทางดนตรีไทย 
   

1 กาวดินน้ํามัน UHU 10 แผํน 80 800 
2 ยางสน 3 อัน 25 75 
3 ตะกั่ว 2 ก๎อน 280 560 
4 ฉิ่ง 1 คู ํ 380 380 
5 ฉาบเล็ก 1  คูํ 1,185 1,185 
6 ขลุํยเพียงออ(ไม๎ชิงชัน) 1 เลา 2,000 2,000 

รวม 5,000 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 4. กิจกรรมพัฒนาทักษะและสํงเสริมสุนทรียภาพ

ทางดนตรีสากล 
   

1 สายกีตาร๑ 5 ชุด 180 900 
2 สายเบส 2 ชุด 750 1,500 
3 ลิ้นแซก (อัลโต) 1 กลํอง 880 880 
4 ลิ้นแซก (เทนเนอร๑) 1 กลํอง 1,120 1120 
5 ไม๎กลอง 1 คู ํ 350 350 
6 ไม๎กลองสแนร๑ 1 คู ํ 150 150 
7 ปิ๊กกีตาร๑ 4 อัน 25 100 

รวม 5,000 
 5. กิจกรรมพัฒนาและสํงเสริมศักยภาพนักเรียนด๎าน

นาฏศิลป์    
   

1. จัดซื้ออุปกรณ๑แตํงหน๎าทําผม 1 เซต  2,500 2,500 
2. จัดเชําชุดการแสดงสําหรับใช๎ในโรงเรียนและชุมชน 1 เซต  2,500 2,500 

รวม 5,000 
 6. กิจกรรมอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   

1. กระดาษ A4 70 แกรม 10 รีม 100 1,000 
2 หมึกเติม Brother 4 ขวด 250 1,000 

รวม   2,000 
รวมงบประมาณกลุ่มสาระฯ ศิลปะ ทั้งสิ้น   50,000 
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7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. ผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความสามารถด๎าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
2. ผู๎เรียนมีความคิดสร๎างสรรค๑
ความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก๎ป๓ญหา 
3. ผู๎เรียนตระหนัก เห็นคุณคําและ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 
4. ผู๎เรียนมีทักษะในการทํางาน และ
บูรณาการกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน 
5. ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และ
ลักษณะจิตสังคมเหมาะสมตามชํวงวัย 
6. ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดี
สูงกวําเปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

 
ร๎อยละ 80 
 
ร๎อยละ 70 
 
 
 
ร๎อยละ 80 
 
ร๎อยละ 70 
 
ร๎อยละ 80 
 
ร๎อยละ 80 

 
สังเกต ,ทดสอบ 
 
สังเกต ,ทดสอบ 
ตรวจผลงาน 
 
สังเกต ,ทดสอบ, 
สอบถาม 
สังเกต ,ทดสอบ, 
สอบถาม 
 
สังเกต ,ทดสอบ, 
สอบถาม 
สังเกต 

 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- การทดสอบสมรรถภาพ 
- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- ข๎อสอบ 
- แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 
   

 
 
               ผู๎เสนอโครงการ               ผู๎เห็นชอบโครงการ                                            
 
 
 
                (นางสาวโชติกา  หงษ๑สะต๎น )                          (นายจิตวิทย๑  มุสิกะสินธุ๑ )                      
        ตําแหนํง ครู  ปฏิบัติหนา๎ที่                     รองผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
         หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ   

 
 
ผู๎อนุมัติโครงการ 

 
 
 

(นายนรงค๑  โสภา)   
ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
 

โครงการล าดับที่ 9  (ใช้งบค่าจัดการเรียนการสอน) 

ชื่อโครงการ 
พัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และมีส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
 สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ กลยุทธ๑ที่  ๓ 
 สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ  สพฐ.  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ , ๒ , ๓  
 สนองยุทธศาสตร๑ที่ 4 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๙๐ 

การพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษา กลยุทธ๑ที่ 3 
 สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 1,2,5 
 สนองกลยุทธ๑โรงเรียน กลยุทธ๑ที่ ๗  

กลุ่มสาระฯ/งาน การงานอาชีพ ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายธเนศ  ศรีบุญธรรม 
 
1. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานนั้นนอกจากระบวนการเรียนการสอนที่ถือวําเป็น
กระบวนการที่สําคัญที่สุด การจัดการเรียนรู๎ต๎องยึดผู๎เรียนเป็นสําคัญเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหา
ความรู๎ โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎และวิธีการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ซึ่งการจัดสภาพแวดล๎อม อาคารสถานที่ ภูมิทัศน๑
และแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนเป็นสิ่งจําเป็นอีกประการหนึ่งที่มีผลตํอการเรียนการเป็นอยํางมาก 

จากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา  2563 ผลการประเมินพบวํา ผู๎เรียนโรงเรียนทําวุ๎งวิทยา
คารมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ มีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริตอยูํในระดับดี   
  เพ่ือเป็นการพัฒนาให๎นักเรียนให๎มีในการทํางาน และทักษะด๎านอาชีพ “โครงการพัฒนาทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต” นี้เพ่ือพัฒนาการทํางานของผู๎เรียนให๎มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ด๎านทักษะอาชีพ เป็นผู๎เชี่ยวชาญมีความชํานาญในการประกอบอาชีพ 
         2.2 เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการ
ทํางานหรืองานอาชีพ 
         2.3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและระบบการจัดการความรู๎จากสื่อการสอนและนวัตกรรมที่
สร๎างสรรค๑ 
          2.4 เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาความรู๎ของผู๎เรียนให๎มีการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
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3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
- นักเรียนโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร จํานวน  593 คน  ได๎รับการพัฒนาทักษะในการทํางาน 

และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต 
เชิงคุณภาพ 

   - ผู๎เรียนมีทักษะในการทํางาน การใช๎เทคโนโลยีและมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต 
   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามหลักเกณฑ๑ของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ 
  - มีเอกสารสื่อการเรียนรู๎ 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้  
-เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
-ดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู๎ 
 - แตํงตั้งคณะกรรมการ 
 - ดําเนินการตามแผน 
 -ประชุมกลุํมสาระฯ  
 -วางแผน-นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุด 
กิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารายงาน 

2564 593 คน พ.ย. 64- ก.ย. 65 นายธเนศ ศรีบญุธรรม 

2. กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ 
-เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
-แตํงตั้งคณะกรรมการ 
-ดําเนินการตามแผน 
 -ประชุมกลุํมสาระฯ  
 -วางแผน 
-นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุด กิจกรรม   
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารายงาน 
 
 
 
 
 
 

2564 593 คน พ.ย. 64- ก.ย. 65 นายธเนศ ศรีบญุธรรม 
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กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
- ดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู๎ 
- การงานอาชีพ 
- งานเกษตร 
- งานอุตสาหกรรม 
-นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุด กิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารายงาน 

2564 593 คน พ.ย. 64- ก.ย. 65 นายธเนศ ศรีบญุธรรม 

4. กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาวิชา การงานอาชีพ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
- ดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู๎ 
- การงานอาชีพ 
- งานเกษตร 
- งานอุตสาหกรรม 
- ออกข๎อสอบคิดวิเคราะห๑ ทุกระดับชั้น ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง          
- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุด กิจกรรม 
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารายงาน 

2564 593 คน พ.ย. 64- ก.ย. 65 นายธเนศ ศรีบญุธรรม 
 

 
6. งบประมาณที่ใช้  (ใช้งบ  ค่าจัดการเรียนการสอน) 

ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได๎ - - 7,490 - 
2 กิจกรรมพัฒนาความรู๎และทักษะพื้นฐานในการ

ประกอบอาชีพ 
- - 

47,510 
- 

3 กิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต - - - - 
4 กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ป๓ญหาวิชา 
การงานอาชีพ 

- - 
- 

- 

รวม   55,000  
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 1. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้   

1 อาหารไกํพันธุ๑ไขํ 12 กระสอบ 400 4,800 
2 ยาไกํพันธุ๑ไขํ 20 ซอง 50 1,000 

3 วัคซีนไกํพันธุ๑ไขํ 10 ขวด 100 1,000 
4 กระดาษ A 4  6 รีม 115 690 

รวม 7,490 

 2. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
1 ห๎องฝึกงานเชื่อม  1 ห๎อง 20,000 20,000 
2 ชุดลําโพงชํวยสอน  1 ชุด 4,000 4,010 
3 คอมพิวเตอร๑โน๏ตบุคสํานักงาน  1 เครื่อง 19,000 19,000 
4 เหล็กเส๎นแผํน / 6.5*600 cm.*10 mm 

 
3 เส๎น 900 2,700 

5 ลวดเชื่อมไฟฟูา / 2.6 mm. 
 

6 หํอ 150 900 
6 ปูายนิเทศ / 2*1.5 m.  2 ปูาย 450 900 

รวม 47,510 
รวมงบประมาณกลุ่มสาระการงานอาชีพ ทั้งสิ้น 55,000 

 
7. การวัดประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิตของผลลัพธ์ 
1  เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎เบื้องต๎นด๎าน
ทักษะอาชีพ และมีความชํานาญในการประกอบ
อาชีพ 

ร๎อยละ 70 สังเกต 
ทดสอบ 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
ผลงานโครงงาน 
ปพ.5 

2 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและเจตคติ
ที่ดีพร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการ
ทํางานหรืองานอาชีพ 

ร๎อยละ 70 สอบถาม แบบสอบถาม 
 

3 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและระบบการ
จัดการความรู๎จากสื่อการสอนและนวัตกรรมที่
สร๎างสรรค๑ 

ร๎อยละ 70 สอบถาม  แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 
 

4 เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาความรู๎ของผู๎เรียนให๎มี
การพัฒนาอยํางยั่งยืน 

ร๎อยละ 70 ทดสอบ 
สังเกต 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
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               ผู๎เสนอโครงการ       ผู๎เห็นชอบโครงการ  
       

 
 

(นายธเนศ  ศรีบุญธรรม)      ( นายจิตวิทย๑  มุสิกะสินธุ๑ ) 
 ตําแหนํง ครู  ปฏิบัติหน๎าที่    รองผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
      หวัหน๎ากลุํมสาระการงานอาชีพ     

                                                         
 
 

ผู๎อนุมัติโครงการ 
                     
 
 

   (นายนรงค๑  โสภา)   
ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
 

โครงการล าดับที่ 10 
ชื่อโครงการ โครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 2, 3   
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1  
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 1,2,3 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 1, 2 
กลุํมสาระฯ/งานกลุํมสาระฯ ภาษาตํางประเทศ ฝุายวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสมลักษณ๑  ยิ่งสูง 

 
1.หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของ
ผู๎เรียนข๎อ 4 ใฝุเรียนรู๎ และมุํงให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะ สําคัญสามารถสื่อสาร และสามารถใช๎ทักษะชีวิต เรียนรู๎
ด๎วยตนเองซึ่งสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร มาตรฐานที่ 1.1 ผู๎เรียนมีทักษะใน
การอําน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษประกอบกับป๓จจุบันการสื่อสารกับตํางประเทศนั้นจําเป็นอยําง
มาก เพราะโลกเรามีการติดตํอเชื่อมโยงกันมากขึ้น โดยเฉพาะการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน เราก็ควรจะเรียนรู๎
ภาษาให๎มากข้ึนเชํนกัน อยํางน๎อย ภาษาอังกฤษ ผู๎เรียนพร๎อมเรียนรู๎ที่จะยอมรับความแตกตํางของคนในสังคม 
เข๎าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายจากประเทศเพ่ือนบ๎านทั้ง 10 ประเทศผู๎เรียนต๎องฝึกพฤติกรรมในการทํางาน
รํวมกับคนชาติอ่ืน ต๎องรู๎จักใช๎เทคโนโลยีให๎เป็นประโยชน๑ รับขําวสารรอบโลกจากคอมพิวเตอร๑ สมาร๑ทโฟน 
ถึงแม๎ในโรงเรียนมีทุกวิชาให๎เรียน แตํแทบไมํมีทักษะอะไรเป็นพิเศษเลย  
 จากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา  2563 พบวําผู๎เรียนโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร มีทักษะในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษอยุํในระดับพอใช๎ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติอยูํในระดับปาน
กลาง 
 โรงเรียนจึงได๎จัดทํา โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน
ภาษาอังกฤษของผู๎เรียนให๎อยูํในระดับดี 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถอําน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษ  
          2. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห๑คิดอยํางวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก๎ป๓ญหา 
 3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  ผู๎เรียนจํานวน 593 คน ได๎รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษ 
 เชิงคุณภาพ  ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น  
  
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 โครงการ/กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน 
การเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

2564 593 คน พ.ย.64 
 

ศุภักษร ศรีอินทร๑ 

   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ     
   -แตํงตั้งคณะกรรมการฯแตํละกิจกรรม     
   -ดําเนินงานตามแผน     
   -จัดทําเอกสารการอําน การเขียนและการ
สื่อสาร สรุปความแยกตามระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 -แบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบดําเนินกิจกรรมจัด
กิจกรรมสํงเสริมการอําน การเขียน การสื่อสาร
โดยยึดหลักตามระดับชั้นที่สอนเป็นสํวนใหญํ  -
จัดหา จัดทําสื่อและนวัตกรรมที่สํงเสริมความ
เป็นอัจฉริยะด๎านภาษาอังกฤษของผู๎เรียนทุก
รายวิชาทั้งพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม 
-กิจกรรมสํงเสริมการอําน การเขียน การ
สื่อสาร 
-จัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎วิชาภาษาอังกฤษ
ที่ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง 
พุทธศักราช 2551 และประเมินผลด๎วย
วิธีการที่หลากหลาย ในทุกรายวิชา 

  
 
  

  

   -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
   -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   มึ.ค./65 

ก.ย. 65 
น.ส.ศุภักษร  ศรีอินทร๑ 
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3. กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิด อย่างวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

    

   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ   พ.ย. 64  สมลักษณ๑  ยิงสูง 
   -แตํงตั้งคณะกรรมการฯแตํละกิจกรรม     
   -ดําเนินงานตามแผน   พ.ย. 64   
   -จัดทําใบงานสํงเสริมการวิเคราะห๑ คิด อยําง
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก๎ป๓ญหา ประเมินผลและสรุปภาค
เรียนละ 1 
ครั้ง 

  ระหวําง
ภาคเรียน 

ครูในกลุํมสาระ 

   -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
   -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   มี.ค.65/ 

ต.ค.65 
สมลักษณ๑  ยิงสูง 

3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์
เขียนสื่อความ 

    

   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ   พ.ย. 64  อาภรณ๑ศิริ สุริยะโวหาร 
   -แตํงตั้งคณะกรรมการฯแตํละกิจกรรม     
   -ดําเนินงานตามแผน   พ.ย. 64   
   -จัดทําใบงานอําน  คิด วิเคราะห๑เขียนสื่อ
ความตามระดับชั้น สองครั้งตํอภาคเรียน 

  ระหวําง
ภาคเรียน 

ครูในกลุํมสาระ 

   -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
   -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   มี.ค.65/ 

ต.ค.65 
อาภรณ๑ศิริ สุริยะโวหาร 

4. กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 2564 593 คน   
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ   พ.ค.65 สมลักษณ๑ ยิ่งสูง 
   -แตํงตั้งคณะกรรมการฯแตํละกิจกรรม     
   -ดําเนินงานตามแผน     
   -จัดทําข๎อสอบ สอบจัดลําดับห๎องนักเรียน
ใหมํ ม.1ปีการศึกษา 2565 
   -จัดทําแบบฝึกหัดทบทวนความรู๎เดิม  
(ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนใหมํ ม.1 

    

   -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
   -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   พ.ค.65 สมลักษณ๑ ยิ่งสูง 
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5. งบประมาณที่ใช้ (ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน) 
 
ที ่

 
รายการกิจกรรม (ทั้งที่ใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 

งบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอําน 
การเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

- 2,000 28,000  

2  กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห๑ 
คิด อยํางวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก๎ป๓ญหา 

- - - - 

3. กิจกรรมอําน คิด วิเคราะห๑เขียนสื่อความ - - - - 
4. กิจกรรม ปรับพ้ืนฐานนักเรียน ม.1 - - - - 

รวม - 2,000 28,000  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 

 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

 1. กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน 
   การเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

      

1 กระดาษถํายเอกสาร เอ4 /70 แกรม 500 แผํน  35 รีม 100 3,500 
2 กระดาษแฟนซีหอม เอ4 (50 แผํน) 8 หํอ 90 720 
3 กระดาษการ๑ดขาว /สี A4 150 แกรม  8 หํอ 125 1000 
4 กระดาษ100 ปอนด๑ A4 7 หํอ 300 2100 
5 คลิปบอร๑ด A 4  8 45 360 
7  โพสอิท 5 กลํอง 40 200 
8 กาวแทํง UHU ขนาด 40 g. 5 แทํง 90 450 
9 กาวลาเท็กซ๑ ขนาดกลาง 4 ขวด 40 160 

10 แล็คซีน 2 นิ้ว 4 ม๎วน 45 180 
 11 แล็คซีน 1 นิ้ว 5 ม๎วน 30 150 
12 แผํนยางรองตัด ขนาด F 3 1 แผํน 220 220 
13 ปากกาลบคําผิด paper mate 4 อัน 60 240 
14 เม๎าส๑ปากกา  4 ชุด 1900 7600 
15 หมึก BT6000 สีดํา ใช๎กับรุํน DCP-T300 2ขวด 280 560.00 
16 หมึก BT5000 สีแดง ใช๎กับรุํนDCP-T310 T510   2ขวด 230 460.00 
17 หมึก BT5000 สีฟูา ใช๎กับรุํนDCP-T310 T510   2ขวด 230 460.00 
18 หมึก BT5000 สีเหลือง ใช๎กับรุํนDCP-T310 T510   2ขวด 230 460.00 
19. เครื่องเคลือบบัตร A4 Office Plus รุํน LM-46   1 เครื่อง 890 890.00 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

20 พลาสติกเคลือบบัตร ขนาด A4 216x306 mm. 
บรรจุ 100 แผํนหนา 115 micron   

1 กลํอง 290 290.00 

21 วัสดุจัดกิจกรรม English day   8,000 
22 คําซํอมบํารุง    2,000 

                           รวม 30,000 
 2. กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ 

คิด อย่างวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

- - - 

   รวม - 
 3. กิจกรรมอ่าน คิด วิเคราะห์เขียนสื่อความ - - - 

                            รวม - 
 4 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 - - - 

                            รวม - 
 

8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถอําน เขียน และสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  
2. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห๑คิด
อยํางวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก๎ป๓ญหา 

 
ร๎อยละ 40 
 
ร๎อยละ 40 
 
 

 
ประเมิน, ทดสอบ 
สังเกต, นําเสนอผลงาน 
ประเมิน, ทดสอบ 
สังเกต, นําเสนอผลงาน 
  

 
แบบประเมิน 
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ผู๎เสนอโครงการ               ผู๎เห็นชอบโครงการ                                            
 
 
 
                   (นางสมลักษณ๑  ยิ่งสูง)                           (นายจิตวิทย๑  มุสิกะสินธุ๑ )                       
ตําแหนํง ครู  วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน๎าที่  รองผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
       หวัหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ   

 
 
 
ผู๎อนุมัติโครงการ 

 
 
 

(นายนรงค๑  โสภา)   
ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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กลุ่มบริหารงบประมาณและ
แผนงาน 
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งานในกลุ่มงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
 

โครงการล าดับที่ 11 
ชื่อโครงการ โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 6 
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 2 
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 4 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่  1 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 1,2 
กลุํมสาระฯ/งานบริหารงบประมาณฯ กลุํมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสมลักษณ๑  ยิ่งสูง 

 
1.หลักการและเหตุผล 

แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร๑ที่ 6 วําด๎วยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
มาตรฐานที่ 2 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่มีการกําหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน๑ 
และพันธกิจอยํางชัดเจน โครงสร๎าง บทบาทและระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคสํวนของ
สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น มีกฎระเบียบกฎหมาย
และระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษา มีแนวทางกลไกการจัดสรรงบประมาณผํานด๎านอุปสงค๑และอุปทานใน
สัดสํวนที่เหมาะสมตามคุณลักษณะที่แตกตํางกันของผู๎เรียนและสภาพป๓ญหาที่แท๎จริง 
 จากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา  2563 พบวําผู๎เรียนโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร มีการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยูํในระดับดีเลิศ  

จากข๎อมูลดังกลําว เพ่ือให๎มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง  โรงเรียนจึงได๎จัดทํา โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่สํงผลตํอคุณภาพ
และประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรํวมมือของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายและบรรลุ
เปูาหมายในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให๎สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน๑ พันธกิจที่ชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทสถานศึกษาและ
แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นไปได๎ในการปฏิบัติ  



95 
 
 

 

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนทําว๎ุงวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สพม.ลพบุร ี
 

          2. เพ่ือให๎สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยทุกภาคสํวนของสังคมมี
สํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
          3.  เพ่ือให๎สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร การจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาโปรํงใส 
สามารถตรวจสอบได๎             
          4.  เพ่ือให๎สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารการศึกษา 
 5.  เพ่ือให๎สถานศึกษามีแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ สถานศึกษาและผู๎เรียน จํานวน  593  คน ได๎รับการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา 
 เชิงคุณภาพ สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นระบบ  (มีการวางแผน, นําแผนไปปฏิบัติ,            
มีการนิเทศติดตามตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอยํางตํอเนื่อง )  
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. งานส านักงานฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 2564 593 คน พ.ย.64, 
ก.ย.65 

นางพัณณ๑ชิตา วงศ๑วํองไว 

เสนองานเพ่ือขออนุมัติ     
ดําเนินการตามแผน 
-แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
-บริหารสํานักงานกลุํมบริหารงบประมาณ 
-ประสานการดําเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
-ให๎บริการข๎อมูล ขําวสาร ความรู๎เกี่ยวกับ
งบประมาณ 
-จัดสํานักงานให๎เหมาะสมตํอการบริหารจัดการ
และการให๎บริการ 
-จัดทําข๎อตกลงการปฏิบัติราชการประจําปี 
-ทําเรื่องขออนุมัติใช๎เงินภาคเรียนที่ 2/2563 
และภาคเรียนที่ 1/2564 
-ดําเนินการจัดซื้อวัสดุสํานักงานฝุายฯ ภาคเรียน
ที่ 2/2564 และภาคเรียนที่ 1/2565 
 
 

    

นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม     
ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 
 

  ก.ย.65 นางพัณณ๑ชิตา วงศ๑วํองไว 
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กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. งานสารบรรณ  2564 593 คน พ.ย.64, 
พ.ค.65 

นางพัณณ๑ชิตา  วงศ๑วํองไว
, น.ส.สุมิตรา  ราษ ี

เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 
ดําเนินการตามแผน 

    
 

-แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
-ประสานงาน งาน/ กลุํม/ ฝุาย เกี่ยวกับหนังสือ
เข๎า-ออก จัดเก็บเป็นระบบ 

    

-ทําเรื่องขออนุมัติใช๎เงินภาคเรียนที่ 2/2564 
และภาคเรียนที่ 1/2565 
-ดําเนินการจัดซื้อวัสดุสํานักงานฯภาคเรียนที่ 
2/2564 และภาคเรียนที่ 1/2565 

    

นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม     
ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65 นางพัณณ๑ชิตา  วงศ๑วํองไว 
3. งานการเงินและบัญชี 2564 593 คน ต.ค.64- 

ก.ย.65 
น.ส.ปาริฉัตร  คนึงเหตุ  

เสนองานเพ่ือขออนุมัติ/ดําเนินการตามแผน 
-แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
-จัดทําแผนการควบคุมการใช๎งบประมาณ
สถานศึกษา 
-ทําเรื่องขออนุมัติใช๎เงิน 
-ดําเนินการจัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ 
-ดําเนินงานการเบิก / จํายการเงินตามระเบียบ
ทางการเงิน 
-ดําเนินงานด๎านบัญชีตามระเบียบฯ 
-จัดระบบการให๎บริการทางการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ 

    

นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม     
ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65 น.ส.ปาริฉัตร  คนึงเหตุ  
4. งานพัสดุและสินทรัพย์   2564 593 คน พ.ย.64, 

ก.ย.65 
นายไพฑูรย๑ กลิ่นประทุม 

เสนองานเพ่ือขออนุมัติ     
ดําเนินการตามแผน 
-แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
-ประสานการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ๎างตาม
ระเบียบฯ 

   นายไพฑูรย๑ กลิ่นประทุม 
น.ส.ศุภักษร ศรีอินทร๑ 
น.ส.เสาวลักษณ๑                  
นาคประสิทธ์ิ  
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กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

-จัดทําระบบการควบคุมการเบิกจํายพัสดุ 
-จัดทําระบบการบริหารสินทรัพย๑ของสถานศึกษา 
-ดําเนินงานตรวจสอบและจําหนํายพัสดุ ครุภัณฑ๑ 
ประจําปี-จัดข๎อมูลด๎านสินทรัพย๑ของสถานศึกษา
  
-ทําเรื่องขออนุมัติใช๎เงินภาคเรียนที่ 2/2563 
-ดําเนินการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 

    

นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม     
ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65 นายไพฑูรย๑ กลิ่นประทุม 
5.งานสารสนเทศ 2564 593 คน พ.ย.64, 

ก.ย.65 
นางสมลักษณ๑  ยิ่งสูง 

   5.1  งานตรวจสอบและควบคุมภายใน     
เสนองานเพ่ือขออนุมัติ    นางสมลักษณ๑  ยิ่งสูง 
-วางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติราชการประจําปี 
-ตรวจสอบผลการดําเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ๑
ตามแผนฯ) 
-ตรวจสอบด๎านการเงินและงบประมาณ 
-สรุปรายงานผลการตรวจสอบด๎านการเงินและ
งบประมาณ 

    

   5.2  งานพัฒนา  ระบบเครือข่าย  ข้อมูลสารสนเทศ  นางสมลักษณ๑  ยิ่งสูง 
   -จัดทําข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตาม   
โปรแกรมของสํวนกลาง 
  -  ให๎บริการ/ รายงานข๎อมูลสารสนเทศ 
  -  ประเมิน และปรับปรุงข๎อมูลสารสนเทศ 
  -  จัดระบบเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ 

   นายพงศธร สิงห๑บูรณ๑ 
นายวัชรพงศ๑ ปรากฎ 

นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม     
ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65 นางสมลักษณ๑  ยิ่งสูง 

  6.งานแผนงาน 
 

2564 593 คน พ.ย.64, 
ก.ย.65 

นายสิทธิชัย อริยทรัพย๑ 

-เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แตํงตั้งคณะกรรมการฯ 
-ดําเนินงานปรับแผนกลยุทธ๑สถานศึกษาประจําปี 
-ดําเนินงานจัดทําแผนการปฏิบัติราชการประจําปี 
-จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําปี 

  

30 พ.ย.64 
30 มี.ค.65 

 
 

ม.ค.65 
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กิจกรรม ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

-ประสานงาน กํากับ ติดตามการปฏิบัติ งาน
ประจํา แผนงาน โครงการ กิจกรรมตําง ๆ 
-ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3มาตรฐาน 

  เม.ย. 65  

-จัดทํารายงาน SAR ปีการศึกษา 2564 
-ประสานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจาก
ภายในและภายนอก 

    

นิเทศ ตดิตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม     
ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65 นายสิทธิชัย อริยทรัพย๑ 
7.งานยานพาหนะ 2564 593 คน พ.ย.64, 

ก.ย.65 
น.ส.ศุภักษร ศรีอินทร๑ 

 เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
  - แตํงตั้งคณะกรรมการฯ 
- จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติของงานคมนาคม 

- จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและดูแลรักษารถยนต๑
สํวนกลางของโรงเรียน 

- จัดจ๎างเหมารถตู๎รับจ๎างให๎กับทุกกลุํมสาระวิชา 
/ งาน และ   ฝุายตําง ๆ ในกรณีรถโรงเรียนไมํ
วําง 

- ดําเนินงานเกี่ยวกับงานคมนาคมทั้งหมด อยําง
ถูกต๎องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 
2535  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2546) ด๎วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

- จัดทําทะเบียนคุมการใช๎รถตู๎ของโรงเรียน 

- สรุปการดําเนินงานและประเมินผลการทํางาน 

- นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

  ก.ย.65  
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5.  งบประมาณที่ใช้ (ค่าจัดการเรียนการสอน) 

ที ่
รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้

งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 งานสํานักงานกลุํมงบประมาณและแผนงาน   11,390  
2 งานสารบรรณ   2500 28,855  
3 งานการเงินและบัญชี      - - 5,000  
4 งานพัสดุและสินทรัพย๑   - - 5,000  
5 งานสารสนเทศ - - -  
6 งานแผนงาน  -  4,000  
7 งานยานพาหนะ - - 3,000  

รวม   59,745  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 1 งานส านักงานกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 

1. ทะเบียนคุมรับ 1 เลํม 55 55 
2. ทะเบียนคุมสํง 1 เลํม 55 55 
3. กระดาษ Double A A4 ขนาด 70 gram. 20 รีม 96 1,920 
4. กระดาษคัลเลอร๑การ๑ด A4 180 gram (50แผํน) 1 หํอ 130 130 
5. แฟูมหํวง 2 แฟูม 80 160 
6. แผํนใส A4  1 แพ็ค 140 140 
7. เอสพี ตู๎ลิ้นชักพลาสติก 4 ชั้น  1 หลัง 990 990 
6. มอคโคนา ทรีโอ เอสเปรสโซํ กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง  

3 IN 1 100ซอง/แพ็ค 
2 แพค 279 558 

7. เนสกาแฟ อเมริกาโน กาแฟ ปรุงสําเร็จ 96 กรัมx 
25ซอง/แพค 

2 แพค 89 178 

8. เนสกาแฟ เรดคัพ กาแฟสําเร็จรูป 200 กรัม/ขวด 2 ขวด 139 278 
9. น้ําตาลก๎อน ตรา อิมพีเรียล 1000 กรัม 2 กลํอง 70 140 

10. โอวัลติน 3In1 ชอคโกแลตมอลต๑  29 กรัมx48 ซอง 1 แพค 290 290 
11. กระดาษเช็ดหน๎าสก็อต 115 แผํน แพ็ค 4 กลํอง 1 แพค 107 107 
12. กระดาษชําระ จัมโบ๎โรลJRT 2 ชั้น (ลัง 12 ม๎วน) คิมซอฟ 2 ลัง 1,390 2,780 
13. กระดาษชําระ (แพค 12 ม๎วน) คอลเลก 6 แพค 85 510 
14. สบูํเหลวล๎างมือ 500 ml. คลีนแอนด๑ค๑ คิงส๑สเตลลํา 4 ขวด 95 380 
15. แอลกอฮอล๑ แฮนด๑เจล 500 มล. บีไวท๑ 3 ขวด 220 660 
16. ผลิตภัณฑ๑ล๎างห๎องน้ําฆําเชื้อ 3.8 ลิตร 3M 3 แกลลอน 200 600 
17. น้ํายาขจัดคราบ 3500 มล. เป็ด มํวง 3 แกลลอน 238 714 
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ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
18. น้ําดื่มถ๎วย  x48 ถ๎วย/ลัง 3 ลัง 67 201 
19. สเปรย๑ปรับอากาศ เพียวเนเจอร๑ โอโซนเฟรช คิงส๑สเตลลํา 3 กระป๋อง 91 273 
20. แอลกอฮอล๑ 75%  1,000 มล. แอนนิเทค 1 แกลลอน 271 271 

รวม 11,390 
 2.งานสารบรรณ    

1. คอมพิวเตอร๑ PC พร๎อม CPU ชุด 1 ชุด 20,000 
2. กระดาษ Double A A4 ขนาด 70 gram. 35 รีม 96 3,360 
3. หมึกสี Canon รุํน G2010  3 ขวด 328 984 
4. หมึกสีดํา Canon รุํน G2010 2 ขวด 340 680 
5. แฟูมหํวง 4 แฟูม 80 320 
6. ซองน้ําตาล A4 ขยายข๎าง (มีครุฑ) 50ซอง/มัด 1 มัด 175 175 
7. ปากกาลูกลื่น Uni Jetstream SXN101 (สีน้ําเงิน) 0.5 6 แทํง 15 90 
8. ปากกาลูกลื่น Lancer Spiral825-2001 0.5mm. (สีดํา) 6 ด๎าม 7 42 
9. ปากกาลูกลื่น Lancer Spiral825-2001 0.5mm. (สีแดง) 6 ด๎าม 7 42 

10. ดินสอกด ตราม๎า H-200 0.5 mm. 3 ด๎าม 20 60 
11. เทปลบคําผิด 1 แทํง 27 27 
12. ทะเบียนคุมรับ 1 เลํม 55 55 
13. ทะเบียนคุมสํง 1 เลํม 55 55 
14. กาวแทํง UHU ขนาด 21g. 2 แทํง 65 130 
15. แทํนประทับตราม๎า (สีน้ําเงิน) NO.2 1 อัน 45 45 
16. กระดาษคัลเลอร๑การ๑ด A4 180 gram (50แผํน) 1 หํอ 130 130 
17. กระดาษสติ๊กเกอร๑ A4 90gram  (50แผํน) ตรามา๎ 1 แพ๏ค 130 130 
18. ลวดเย็บกระดาษ MAX 10-1M 24 กลํอง 8 192 
19. คลิปดํา 2 ขา No.109 ขนาด 1  5/8 นิ้ว 12ชิ้น/กลํอง 2 กลํอง 40 80 
20. คลิปดํา 2 ขา No.108 ขนาด 2 นิ้ว 12ชิ้น/กลํอง 2 กลํอง 47 94 
21. คลิปดํา 2 ขา No.112 ขนาด 3/4 นิ้ว 12ชิ้น/กลํอง 3 กลํอง 12 36 
22. ปากกาไวท๑บอร๑ด สีน้ําเงิน ตราPilot 2 ด๎าม 19 38 
23. ฮาร๑ดดิสก๑ขนาดพกพา Seagate STHN1000405 1 TB 1 อัน 1,590 1,590 
24. คําถํายเอกสาร   1,000 แผํน 0.50 500 
25. คําซํอมบํารุง  2,500 2,500 

รวม 31,355  
 3. งานการเงินและบัญชี   

1 กระดาษ A4 80 แกรม idea work  7 รีม 120 840 
2 กระดาษโฟโต๎ 2 หํอ 210 420 
3 กระดาษการ๑ดสีทําปก A4 180 g. 2 หํอ 80 160 
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4 หมึกเติม Canon 4 สี  4 ขวด 330 1,320 
5 หมึกเติม Brother สีดํา 1 ขวด 280 280 
6 แฟลชไดร๑ฟ 256 GB 1 อัน 245 245 
7 เม๎าท๑ 1 อัน 180 180 
8 กาวแทํง UHU ขนาด 40 g. 5 แทํง 90 450 
9 แล็คซีน 3 นิ้ว 1 ม๎วน 50 50 

10 แล็คซีน 2 นิ้ว 1 ม๎วน 45 45 
11 เทปโฟมสองหน๎า 5 ม. 2 ม๎วน 200 400 
12 ปากกาไฮไลท๑ 3 แทํง 30 90 
13 ปากกาลูกลื่น 6 ด๎าม 20 120 
14  โพสอิท 2 อัน 40 80 
15 ลวดเสียบ No.00 5 กลํอง 12 60 
16 เทปลบคําผิด 2 อัน 45 90 
17 ตราป๓้ม 1 อัน 170 170 

รวม 5,000 
 4. งานพัสดุและสินทรัพย์     

1 กระดาษถํายเอกสาร 10 หํอ 120 1,200 
2 หมึกเติม No.BT6๐๐๐BK 1 กลํอง 272 272 
3 หมึกเติม No.BT5๐๐๐C 1 กลํอง 225 225 
4 หมึกเติม No.BT5๐๐๐M 1 กลํอง 225 225 
5 หมึกเติม No.BT5๐๐๐Y 1 กลํอง 225 225 
6 แฟูมเสนอเซ็น 3 แฟูม 180 540 
7 เครื่องเย็บกระดาษ 1 เครื่อง 673 673 
8 แฟูม 3  หํวง 10 แฟูม 110 1,100 
9 กลํองกระดาษ 3 ชํอง 2  กลํอง 270 540 

รวม 5,000 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 5. งานสารสนเทศ - - - 

      รวม - 
 6. งานแผนงาน 

1 คําจัดทําแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565   3,500 
2 คําจัดทํารายงานประจํา ปีการศึกษา 2564   500 

 รวม 4,000 
 7. งานยานพาหนะ    

1. หมึกพิมพ๑สําหรับเครื่องพิมพ๑  HP เบอร๑ 46 ดํา 1 กลํอง 400 400 
2. หมึกพิมพ๑สําหรับเครื่องพิมพ๑  HP เบอร๑ 46 สี 2 กลํอง 400 800 
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3. หมึกเครื่องพิมพ๑ EPSONL3110 1 ชุด 1000 1000 
4 คลิปดําสองขา เล็กสุด  4 กลํอง 15 60 
5 กระดาษถํายเอกสาร เอ4 /70 แกรม 500 แผํน  5 รีม 100 500 
6 กลํองใสํเอกสารสามชํอง 1 กลํอง 240 240 

รวม 3,000 
รวมทั้งสิ้น 59,745 

 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1.  สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน๑ พันธกิจที่
ชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทสถานศึกษาและ
แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 
เป็นไปได๎ในการปฏิบัติ  
2.สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษา 
3.  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากร การจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาโปรํงใส 
สามารถตรวจสอบได๎             
4.  สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารการศึกษา 
5.  สถานศึกษามีแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 

 
ร๎อยละ 90 
 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
ร๎อยละ 90 
 

 
ประเมินความ 
พึงพอใจ 

 
แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 
รายงาน SAR 2564 
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              ผู๎เสนอโครงการ               ผู๎เห็นชอบโครงการ                                            
 
 
 
                (นางสมลักษณ๑  ยิ่งสูง)                           (นายจิตวิทย๑  มุสิกะสินธุ๑ )                     
ตําแหนํง ครู  วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน๎าที่  รองผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
    หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ   

 
 
ผู๎อนุมัติโครงการ 

 
 
 

(นายนรงค๑  โสภา)   
ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
 

โครงการล าดับที่ 12 
ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 1, 4, 5  
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 2 (2.5, 2.6) 
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 2 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 2 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 6, 9, 10  
กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน  :    กลุํมบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            :    นายมานะชัย  ชลชีชินเทศน๑ 
 
1.หลักการและเหตุผล 

แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร๑ที่ 1 กําหนดให๎มีการจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ, ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทาง
การศึกษา และยุทธศาสตร๑ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมซึ่ง
สอดคล๎องกับมาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัด
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ ตลอดจนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพและมีความปลอดภัยที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา 
  เพ่ือให๎สถานศึกษามีอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตามเกณฑ๑ มีสิ่งแวดล๎อมที่ดี                          
มีบรรยากาศรํมรื่น มีสภาพการเรียนรู๎ที่ปลอดภัย มีการสร๎างแหลํงเรียนรู๎ที่เข๎มแข็ง โดยการประชาสัมพันธ๑ 
พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ ให๎มีคุณภาพ และสํงเสริมสนับสนุนการสร๎างจิตสํานึกให๎ผู๎เรียนรักษ๑สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน๎อมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
 โรงเรียนจึงได๎จัดทําโครงการบริหารจัดการเพ่ือสํงเสริมสุขภาวะและบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎ เพ่ือ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีการพัฒนาในทุก ๆ ด๎าน มีชีวิตรํมเย็นเป็นสุข พออยูํพอกิน เป็นสมาชิกครอบครัว พลเมือง
และพลโลกที่ดีตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และลักษณะจิตสังคม 
           2.  เพ่ือให๎สถานศึกษามีการการวางแผนและจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการ
จัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
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 3. เพื่อจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงใน
รูปแบบตําง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหมํ ภัยจากไซเบอร๑ เป็นต๎น 
             4. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนการสร๎างจิตสํานึกรักษ๑สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนําแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  ผู๎เรียนจํานวน 593 คน ได๎รับการสํงเสริมให๎มีสุขภาวะที่ดีและสถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎
หลากหลาย 

เชิงคุณภาพ ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและสํานึกรักษ๑สิ่งแวดล๎อม น๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิต 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 2564 593 คน ต.ค.64-ก.ย.65 นางอาภรณ๑ศิริ  สุริยะโวหาร 
  -เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
  -แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
  -ดําเนินการตามแผน 
     -ประชุมคณะทํางานสํวนที่เกี่ยวข๎อง 
     -จัดระบบงานด๎านธุรการกลุํมบริหารทั่วไป 
     -จัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศกลุํมบริหารทั่วไป 

    

  -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
  -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65  
2. กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 2564 593 คน ต.ค.64-ก.ย.65 นางพัณณ๑ชิตา วงศ๑วํองไว 
  -เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
  -แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
  -ดําเนินการตามแผน 
     -ประชุมคณะทํางานสํวนที่เกี่ยวข๎อง 
     -จัดระบบงานสํวนผู๎บริหาร 
     -จัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศสํวนผู๎บริหาร 
     -จัดเตรียมเครื่องดื่มรับรองผู๎บริหาร 

    

  -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
  -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65  
3. กิจกรรมเสียงตามสาย 2564 593 คน ต.ค.64-ก.ย.65 นายมานะชัย  ชลชีชินเทศน๑ 
  -เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
  -แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
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กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  -ดําเนินการตามแผน 
     -ประชุมคณะทํางานสํวนที่เกี่ยวข๎อง 
     -ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียน 
     -จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
     -จัดทําปูายนิเทศประชาสัมพันธ๑ 
     -จัดสื่อแสดงประจําฐานการเรียนรู๎ ศพพ. 

    

  -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
  -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65  
4. กิจกรรม บวร. 2563 593 คน ต.ค.64-ก.ย.65 นายมานะชัย  ชลชีชินเทศน๑ 
  -เสนอกจิกรรมขออนุมัติ     
  -แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
  -ดําเนินการตามแผน 
    -ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
    -เข๎ามีสํวนรํวมในกิจกรรมและประเพณีนิยม 
     กับชุมชน หนํวยงานราชการ วัด 
    -ประสานงานกับภาคีเครือขําย  สมาคมฯ 
     องค๑กร 
    -บริการชุมชน   

    

  -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
  -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65  
5. กิจกรรมจัดระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2563 593 คน ต.ค.64-ก.ย.65 นายศักดิ์ชัย  นวนเทศ 
  -เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
  -แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
  -ดําเนินการตามแผน 
    -ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
    -บํารุงรักษาระบบแสงและเสียงภายใน  

    

  -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
  -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65  
6. กิจกรรมตรวจสุขภาพและภาวการณ์เจริญ  
    เติบโต 

2563 593 คน ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวโชติกา  หงษ๑สะต๎น 

  -เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
  -แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
  -ดําเนินการตามแผน 
    -ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 

  ก.พ.65  
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กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

    -ประสานเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขโรงพยาบาล 
     สํงเสริมสุขภาพวัดเกตุ 
    -ดําเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ม.1  
     และชั้น ม.4 
    -ติดตามผลการตรวจสุขภาพจากเจ๎าหน๎าที่ 
  -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม   ก.พ.-ก.ย.65  
  -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65  
7. กิจกรรมรักษ์สุขอนามัย 2563 593 คน ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวโชติกา  หงษ๑สะต๎น 
  -เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
  -แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
  -ดําเนินการตามแผน 
    -ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
    -สืบราคาวัสดุอุปกรณ๑  ยาและเวชภัณฑ๑ 
    -ดําเนินการจัดซื้อ/จัดเก็บพร๎อมใช๎ 
    -จัดสื่อแสดงประจําฐานการเรียนรู๎ ศพพ. 

    

  -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
  -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65  
8. กิจกรรมรู้ไว้ต้านภัยเอดส์ 2563 593 คน ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวโชติกา  หงษ๑สะต๎น 
  -เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
  -แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
  -ดําเนินการตามแผน 
    -ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
    -จัดปูายนิเทศให๎ความรู๎เรื่องเอดส๑ 
    -จัดประกวดวาดภาพ / คําขวัญ 
    -กิจกรรมฐานการเรียนรู๎    

  พ.ย.-ธ.ค.64  

-นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม   พ.ย.-ธ.ค.64  
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65  

9. กิจกรรมมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อ 2563 593 คน ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวโชติกา  หงษ๑สะต๎น 
  -เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
  -แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
  -ดําเนินการตามแผน 
    -ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
    -กําหนดมาตรการเฝูาระวังปูองกัน 
    -จัดซื้อยาและเวชภัณฑ๑ปูองกันการติดเชื้อ 
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กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
  -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65  
10. กิจกรรม  อย.น้อยคอยสอดส่อง 2563 593 คน ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวธนาวรรณ  ควบคุม 
  -เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
  -แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
  -ดําเนินการตามแผน 
     -ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
     -รับสมัครผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
     -ดําเนินกิจกรรมการตรวจสารปนเปื้อน 
      ในอาหาร  
     -ปูายนิเทศให๎ความรู๎เฝูาระวังภาวะ 
      โภชนาการ 

    

  -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
  -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65  
11. กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ 2563 593 คน ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวศุภักษร  ศรีอินทร๑ 
  -เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
  -แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
  -ดําเนินการตามแผน 
     -ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
     -จัดทําปูายสติ๊กเกอร๑ประหยัดไฟ 
     -จัดทําปูายนิเทศสวัสดิการ 
     -จัดเตรียมของชํารํวย/ของที่ระลึก/นามบัตร 

 
 

   

  -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
  -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65  
12. กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย  593 คน ต.ค.64-ก.ย.65 นายธเนศ  ศรีบุญธรรม 
  -เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
  -แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
  -ดําเนินการตามแผน 
     -ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
     -รํางแผนเผชิญเหตุ ประจําปี 2565 
     -ซักซ๎อมความเข๎าใจแผนเผชิญเหตุ 
     -จัดหาเครื่องมือดับเพลิง / เครื่องหมาย 
      จราจร 
     -จัดทําปูายนิเทศระวังเหตุ 
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กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
  -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65  
13. กิจกรรมจัดการระบบสาธารณูปโภค  593 คน ต.ค.64-ก.ย.65 นายธเนศ  ศรีบุญธรรม 
  -เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
  -แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
  -ดําเนินการตามแผน 
     -ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
     -แบํงเขตรับผิดชอบ 
     -จัดหาเครื่องมือทําความสะอาดเขตพ้ืนที่ 
      และสุขาภิบาล 

    

  -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
  -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65  
14. กิจกรรมร่วมกันซื้อร่วมกันขาย  593 คน ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวเสาวลักษณ๑  

             นาคประสิทธิ์ 
  -เสนอกิจกรรมขออนุมัติ     
  -แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     
  -ดําเนินการตามแผน 
     -ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
     -รับสมัครสมาชิกสหกรณ๑ 
     -ดําเนินกิจกรรมการค๎า  
     -จัดทําบัญชี 
     -จํายเงินป๓นผลกําไร 
     -จัดสื่อแสดงประจําฐานการเรียนรู๎ ศพพ. 

    

  -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
  -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65  
 
5. งบประมาณที่ใช้ 

ที ่ รายการกิจกรรม 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ 

(งานสํานักงานกลุํมบริหารทั่วไป) 
- - 1,000 - 

2 กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
(งานสํานักงานประจําผู๎อํานวยการ) 

- - 2,000 - 

3 กิจกรรมเสียงตามสาย(งานประชาสัมพันธ๑) - - 1๕,245 - 
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ที ่ รายการกิจกรรม 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
4 กิจกรรม บวร.(งานความสัมพันธ๑กับชุมชน) - - 1,000 - 
5 กิจกรรมจัดระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

(งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา) 
- - ๘,000 - 

6 กิจกรรมตรวจสุขภาพและภาวการณ๑เจริญเติบโต 
(งานอนามัย) 

- - 1,000 - 

7 กิจกรรมรักษ๑สุขอนามัย (งานอนามัย) - - 3,500 - 
8 กิจกรรมรู๎ไว๎ต๎านภัยเอดส๑ (งานอนามัย) - - - - 
9 กิจกรรมมาตรการเฝูาระวังโรคติดตํอ (งานอนามัย) - - 3,000 - 

10 กิจกรรม อ.ย.น๎อยคอยสอดสํอง (งานโภชนาการ) - - 2,000 - 
11 กิจกรรมสร๎างขวัญกําลังใจ(งานสํงเสริมสวัสดิการฯ) - - 2,000 - 
12 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 

(งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม) 
- - 5,000 - 

13 กิจกรรมจัดการระบบสาธารณูปโภค 
(งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม) 

- - 16,000 - 

14 กิจกรรมรํวมกันซื้อรํวมกันขาย  
(งานสหกรณ๑โรงเรียน) 

- - - - 

รวมทั้งหมด 59,745 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

จ านวน 
ต่อหน่วย 

รวม 

 1. กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้    
1 อุปกรณ๑/เครื่องมือสํานักงาน   1,000 

รวม 1,000 
 2. กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา    

1 เครื่องดื่ม/อาหารวํางรับรองผู๎บริหารและผู๎มาติดตํอ   ๒,๐๐๐ 
รวม ๒,000 

 3. กิจกรรมเสียงตามสาย    
๑ เครื่องขยายเสียง ๑ เครื่อง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
๒ สายลําโพง ๕ ม๎วน ๑,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๓ อุปกรณ๑จัดปูายนิเทศ   ๒๔๕ 

รวม ๑๕,๒๔๕ 
 4. กิจกรรม บวร.    

๑ ปูายชื่อโรงเรียน ๑ ปูาย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
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ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

จ านวน 
ต่อหน่วย 

รวม 

รวม ๑,๐๐๐ 
 5. กิจกรรมจัดระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา    

1 ชุดลําโพงกระจายเสียง ๑ ชุด ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 
รวม ๘,๐๐๐ 

 6. กิจกรรมตรวจสุขภาพและภาวะการเจริญเติบโต    
1 คํารับรองและดําเนินการ  ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

รวม ๑,๐๐๐ 
 7. กิจกรรมรักษ์สุขอนามัย    

1 ยาและเวชภัณฑ๑   ๓,๕๐๐ 
รวม ๓,๕00 

 8. กิจกรรมรู้ไว้ต้านภัยเอดส์    
 -   - 

รวม - 
 9. กิจกรรมมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อ    

๑ เวชภัณฑ๑ปูองกันการติดเชื้อ   ๓,๐๐๐ 
รวม ๓,๐๐๐ 

 10. กิจกรรม อ.ย.น้อยคอยสอดส่อง    
1 ปูายนิเทศและรณรงค๑   ๑,๐๐๐ 
๒ เอกสารเผยแพรํความรู๎สูํชุมชน   ๑,๐๐๐ 

รวม ๒,๐๐๐ 
 11. กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ    

1 ปูายสติ๊กเกอร๑รณรงค๑ประหยัดไฟ   ๕๐๐ 
2 อุปกรณ๑จัดปูายนิเทศสวัสดิการ   ๕๐๐ 
3 อุปกรณ๑จัดเตรียมของชํารํวย/ของที่ระลึก/นามบัตร   ๑,๐๐๐ 

รวม ๒,๐๐๐ 
 12. กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย    

1 ถังดับเพลิงผงเคมีแห๎ง ขนาด 10 ปอนด๑ 3 ถัง ๑,๕๐๐ ๔,๕๐๐ 
2 ปูายแผนระวังเหตุ ๑ ปูาย ๕๐๐ ๕๐๐ 

รวม ๕,๐๐๐ 
 13. กิจกรรมจัดการระบบสาธารณูปโภค    

๑ ไม๎กวาดแข็ง ๖ มัด ๔๐๐ ๒,๔๐๐ 
๒ ไม๎กวาดอํอน ๖ มัด ๕๐๐ ๓,๐๐๐ 
๓ ไม๎ถูพ้ืน ๑๒ ด๎าม ๒๐๐ ๒,๔๐๐ 
๔ น้ํายา/อุปกรณ๑ทําความสะอาด   ๓,๐๐๐ 
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ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

จ านวน 
ต่อหน่วย 

รวม 

๕ เครื่องมืองานชําง/งานโยธา   ๕,๒๐๐ 
รวม ๑๖,๐๐๐ 

 14. กิจกรรมร่วมกันซื้อร่วมกันขาย   - 
รวม - 

 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

เครื่องมือที่
ใช้ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
     1. ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และลักษณะจิตสังคม 
     2.  สถานศึกษามีการการวางแผนและจัดสภาพ 
แวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
     3. สถานศึกษาจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตําง ๆ ยาเสพติด ภยัพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหมํ โรคอุบัติซ้ํา ภัยจากไซเบอร๑ เป็นต๎น 
     4. ผู๎เรียนมีจิตสํานึกรักษ๑สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

 
ร๎อยละ90  
ร๎อยละ80 
 
ร๎อยละ80 
 
 
 
ร๎อยละ80 
 
 

 
ตรวจสุขภาพ 
สังเกต 
 
ทดสอบ
สมรรถภาพ 
ตรวจสุขภาพ 
 
สอบถาม 
 
 
 
 

 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม 
-บันทึกสุขภาพ 
-บันทึก
สมรรถภาพ 
ทางกาย 
 
-แบบสอบถาม 
-แบบประเมิน 

 
ผู๎เสนอโครงการ               ผู๎เห็นชอบโครงการ                                            

 
 
                (นายมานะชัย ชลชีชินเทศน๑ )                          (นายจิตวิทย๑  มุสิกะสินธุ๑ )                      
ตําแหนํง ครู  วิทยฐานะชํานาญการ ปฏิบัติหน๎าที่            รองผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
               หัวหน๎ากลุํมบริหารทั่วไป   

 
ผู๎อนุมัติโครงการ 

 
 

(นายนรงค๑  โสภา)   
ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
 

โครงการล าดับที่ 13 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพครู 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1,2 และ 3 
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 4 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 2 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 4 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 1, 3, 8 
กลุ่มสาระฯ/งาน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิยม ทรัพย๑ประเสริฐ 
 
1.หลักการและเหตุผล 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน มีความรู๎
และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป็นตํอการศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต               
โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ 
มีองค๑ความรู๎ใน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎   มีสมรรถนะที่จําเป็น 5 สมรรถนะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑              
8 ประการมีความสามารถ อําน คิดวิเคราะห๑  ซึ่งกําหนดให๎ผู๎เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน
จําเป็นต๎องเรียนรู๎  
   จากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา  2563 ผลการประเมินพบวําผู๎เรียนโรงเรียนทําวุ๎ง
วิทยาคาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ๑ สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ๑การอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ๑และให๎ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ๑ 
ทั้งหมดนี้ในภาพรวม อยูํในระดับคุณภาพ ดี 
   กลุํมบริหารงานวิชาการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคารจึงได๎จัดทํา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเพ่ิมประสิทธิภาพครู นี้เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎คูํคุณธรรมเพ่ิมขึ้นจนถึงอยูํในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ ตํอไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของผู๎เรียนรอบด๎าน ตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเปูาหมาย 
             2.  เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎ เรียนมีการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงนําไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน 
   3.  เพ่ือให๎สถานศึกษามีระบบกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลอยํางเป็นระบบและนํา
ผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
  4.  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  ผู๎เรียนจํานวน 593  คน ครู  30  คนได๎รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะด๎านวิชาการ 

เชิงคุณภาพ บุคลากร ได๎รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะด๎านวิชาการ 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน 
    - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
    - ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการวางแผนการดําเนินการ 
    - ครูผู๎สอนแตํละกลุํมสาระจัดกิจกรรม, 
แผนการจัดการเรียนรู๎ โดยเน๎นการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 
   - นิเทศ ติดตามเริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
  - ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

256๔ 5๙๓ คน  ธ.ค.6๔-พ.ค.6๕ นายเทิดศักดิ์ สนามทอง 

2. กิจกรรมอ่านคิดวิเคราะห์และ 
เขียนสื่อความ 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
ประชุมกลุํมบริหารวิชาการ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน 
- นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
  - ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

256๔ 5๙๓ คน  ธ.ค.6๔-พ.ค.6๕ นางสุมาลี สนามทอง 
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กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
ประชุมกลุํมบริหารวิชาการ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน 
-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

256๔ 5๙๓ คน ธ.ค. 6๔- มี.ค. 6๕ นางสุมาลี สนามทอง 
 
 
 
 
 
 

๔. กิจกรรมนิเทศติดตาม 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
ประชุมกลุํมบริหารวิชาการ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน 
-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

256๔  5๙๓ คน ธ.ค. 6๔- มี.ค. 6๕ นางนิยม ทรัพย๑ประเสริฐ 

๕. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
ประชุมกลุํมสาระฯ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

256๔ 5๙๓ คน ธ.ค. 6๔- มี.ค. 6๕ นางนิยม ทรัพย๑ประเสริฐ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   

ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - - - - 
2 กิจกรรมอํานคิดวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ - - - - 
๓ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - - - - 
๔ กิจกรรมนิเทศติดตาม - - - - 
๕ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - - - 
2 กิจกรรมอํานคิดวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ - - - 
๓ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - - - 
๔ กิจกรรมนิเทศติดตาม - - - 
๕ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 
 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1.  การดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพ
ของผู๎เรียนรอบด๎าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุํมเปูาหมาย 
2. ผู๎เรียนมีการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงนําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน 
3.  สถานศึกษามีระบบกลไกการวัดการติดตาม
และประเมินผลอยํางเป็นระบบและนําผลมาพัฒนา
ผู๎เรียน 
4. ครูได๎รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูและสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
ร๎อยละ 80 
 
 
ร๎อยละ 80 
 
ร๎อยละ 80 
 
 
ร๎อยละ 80 
 
 

 
สอบถาม 

 
 

ทดสอบ 
 

ทดสอบ 
 
 

สังเกต, สอบถาม 
 
 

 
แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 
แบบคิดวิเคราะห๑ทั้ง 8 
กลุํมสาระฯ  
การวัดและประเมินผล 
 
 
แบบสอบถาม 
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                   ผู๎เสนอโครงการ                                                       ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
                      
       

  (นางนิยม ทรัพย๑ประเสริฐ)          (นายจิตวิทย๑ มุสิกะสินธุ๑)   
ตําแหนํง ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน๎าที่       รองอํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
         หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

ผู๎อนุมัติโครงการ 
 
 
 

                                                       (นายนรงค๑ โสภา) 
                           ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 

 
โครงการล าดับที่ 14 
ชื่อโครงการ งานบริหารในกลุ่มวิชาการ 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและสนับสนุนนโยบายระดับต่างๆ  
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1,2,3 
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 4 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 2 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 1,2,3 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 1, 3, 8  
กลุ่มสาระฯ/งาน บริหารในกลุํมวิชาการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิยม ทรัพย๑ประเสริฐ 
 
1.หลักการและเหตุผล 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน มีความรู๎
และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป็นตํอการศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต               
โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ 
มีองค๑ความรู๎ใน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎   มีสมรรถนะที่จําเป็น 5 สมรรถนะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑              
8 ประการมีความสามารถ อําน คิดวิเคราะห๑  ซึ่งกําหนดให๎ผู๎เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จําเป็นต๎องเรียนรู๎  
   จากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา  2563 ผลการประเมินพบวําผู๎เรียนโรงเรียนทําวุ๎ง
วิทยาคาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ๑ สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ๑การอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ๑และให๎ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ๑ 
ทั้งหมดนี้ในภาพรวม อยูํในระดับคุณภาพ ดี 
   กลุํมบริหารงานวิชาการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคารจึงได๎จัดทํา งานบริหารในกลุํมวิชาการนี้             
เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎คูํคุณธรรมเพ่ิมข้ึนจนถึงอยูํในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อบริหารงานสํานักงานวิชาการ 
            2. เพ่ือกํากับ ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการกลุํม 
บริหารงานวิชาการ 
            3. เพื่อประสานงานการดําเนินงาน ด๎านวิชาการ   ของกลุํมสาระฯ /หนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎อง 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ โรงเรียนจัดการบริหารงานวิชาการแกํผู๎เรียนและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ร๎อยละ 100 

เชิงคุณภาพ โรงเรียนจัดการบริหารงานวิชาการแกํผู๎เรียนและผู๎ที่เก่ียวข๎องอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.งานบริหารฝ่ายวิชาการ 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
ประชุมกลุํมสาระฯ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน 
-  มีการนิเทศภายในกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
-  จัดครูเข๎าสอนในรายวิชาตํางๆตามโครงสร๎าง
หลักสูตร 
-  ให๎ครูสํงแผนการจัดการเรียนรู๎ทุกรายวิชา 
-  ให๎ครูจัดทําสื่อการเรียนการสอน 
- บริหารงานสํานักงานวิชาการ 
- ประสานงานการดําเนินงาน ด๎านวิชาการ    
ของกลุํมสาระฯ /หนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 
- ประสานงานครอบครัว  องค๑กรชุมชน     
ด๎านการจัดการศึกษา 
-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 
 

256๔ 5๙๓ คน พ.ย. 6๔, 
พ.ค. 6๕ 

นางนิยม ทรัพย๑ประเสริฐ 

2.งานส านักงานฝ่ายวิชาการ 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
ประชุมกลุํมสาระฯ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน 
-  จัดทําหนังสือราชการ 
-  ควบคุมการเบิกพัสดุ 
-  บริการ copy print 
-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 
 
 

256๔ 5๙๓ คน พ.ย. 6๔, 
พ.ค. 6๕ 

นายฉัตรชัย  ประชากุล 
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กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.งานวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการ
การเรียน และทะเบียนนักเรียน 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
ประชุมกลุํมสาระฯ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน 
-  จัดทําข๎อมูล GPA ของนักเรียน 
-  สํงเสริมให๎ครูจัดทําแผนการวัดผลประเมินผล 
-  จัดทําเอกสารการวัดและประเมินผล 
-  จัดการแก๎ไขผลการเรียนของนักเรียนที่ไมํ
ผํานเกณฑ๑ 
-   ให๎บริการเอกสารข๎อมูล หลักฐานผลการ
เรียน การลาออกการย๎ายสถานที่เรียน 
-  ประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  เทียบโอนผลการเรียนรู๎  
-  ประสานงานการศึกษานอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 
-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 
 

256๔ 5๙๓ คน ธ.ค. 6๔, 
มิ.ย. 6๕ 

นางสุมาลี สนามทอง 
นายเทิดศักดิ์ สนามทอง 

4. งานวิจัยพัฒนาเพื่อคุณภาพการศึกษา 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
ประชุมกลุํมสาระฯ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน 
-  ประชุมคณะทํางานในการดําเนินการ 
-  คณะครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียน มีการ  
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกี่ยวกับงานวิจัยทาง 
การศึกษา 
-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

256๔ 34 คน มี.ค. 6๔, 
 ก.ย. 6๕ 

น.ส.ปาริฉัตร คนึงเหตุ 

5. พัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
ประชุมกลุํมสาระฯ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

2564 34 คน พ.ย. 64 - ก.ย. 
65 

น.ส.ปาริฉัตร คนึงเหตุ 
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กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ดําเนินการตามแผน 
- ประชุมคณะทํางานในการดําเนินการ 
- คณะครูรํวมชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กัน โดยใช๎รูปแบบชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
- นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 
๖. งานนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
ประชุมกลุํมสาระฯ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน 
  - ประชุมวางแผน ประชุมผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
เพ่ือชี้แจงความสําคัญและความจําเป็นในการ
จัดทําโครงการนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือสร๎าง
เข๎าใจให๎ตรงกัน 
  - แตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
  - ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
เพ่ือศึกษาสภาพป๓จจุบัน ป๓ญหา และความ
ต๎องการ จัดทําโครงการและกําหนดกิจกรรม
การนิเทศ และกําหนดแผนการนิเทศ 
  -  สร๎างเครื่องมือการนิเทศ ได๎แกํ แบบบันทึก
ตํางๆ และปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศภายใน 
    - นิเทศตามปฏิทินปฏิบัติการนิเทศภายใน 
    -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

256๔ 34 คน ธ.ค. 6๔ , 
มี.ค.6๕ 

นางพัณณ๑ชิตา วงศ๑วํองไว 

๗. งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
ประชุมกลุํมสาระฯ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน 
-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

256๔ 34 คน ธ.ค. 6๔, 
มี.ค. 6๕ 

น.ส.รัชนีกร พัดมณีรัตน๑ 
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5.  งบประมาณที่ใช้   

ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งที่ใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 งานบริหารฝุายวิชาการ - - - - 
2 งานสํานักงานฝุายวิชาการ - - ๓๖,๕๐๘ - 
3 งานวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการการเรียน  - - 18,๐๐๐ - 
4 งานทะเบียนนักเรียน   15,000  
5 งานวิจัยพัฒนาเพ่ือคุณภาพการศึกษา - - 1,5๐๐ - 
6 งานพัฒนาชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ PLC   1,5๐๐  
7 งานนิเทศการจัดการเรียนการสอน - - ๑,๕๐๐ - 
8. งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา - - ๑,๐๐๐ - 

รวมทั้งสิ้น - - ๗๕,๐๐๘ - 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 1.งานบริหารฝ่ายวิชาการ    
 2.งานส านักงานฝ่ายวิชาการ    

1 หมึกเครื่องปริ้น canon สีดํา-หลากสี 5 ขวด 300 1,500 
2 กระดาษไข  10 ม๎วน 2,140 21,400 
3 หมึกเครื่องโรเนียว 10 กลํอง 1,070 10,700 
4 แล็กซีนคละสี 1.5 นิ้ว  ๘ ม๎วน 50 400 
5 แล็กซีนหนังไกํ 24 มม. ¾ นิ้ว 7 ม๎วน 50 350 
6 กระดาษ A4 120แกรม 3 รีม 150 450 
7 กระดาษการ๑ดสี  120 แกรม สีชมพู,สีฟูา 10 รีม 110 1,100 
8 คลิปหนีบกระดาษ 50 มม. 12 ตัว 2 กลํอง 114 228 
9 ลวดเย็บกระดาษ เบอร๑10 24 กลํอง 5 120 

10 ลวดเย็บกระดาษ เบอร๑12 12 กลํอง 10 120 
11 เทปกาว 2 หน๎า  4 ม๎วน  35 140 

รวม 36,508 
 3.งานวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการ

การเรียน  
   

1 หมึก Laser jet pro M402 DM 1 ชุด 4,500 4,500 
2 กระดาษการ๑ดขาว A4 120 แกรม 4 รีม 75 300 
3 ปูายไวนิลการจบหลักสูตร  1 แผํน 1,500 1,500 
4 กระดาษการ๑ดสี  120 แกรม สีชมพู,สีฟูา  8 รีม 100 800 
5 ปพ.2 ม.ต๎น 3 หํอ 200 600 
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ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
6 ปพ.2 ม.ปลาย 2 หํอ 200 400 
7 ปกใบประกาศนียบัตร (ปกสีมํวง) 180 อัน 53 9,540 

รวม 18,000 
 4.งานทะเบียนนักเรียน    

1 ปูายไวนิลการรับสมัครนักเรียน  1 แผํน 2,500 2,500 
2 กระดาษเทาขาว (ใหญํ) 2 แผํน 10 20 
3 หมึกน้ํา canon  4 สี 4  ขวด 300 1,200 
4 ตราประทับรองผู๎อํานวยการโรงเรียน 1 อัน 300 300 
5 ตราประทับผู๎อํานวยการโรงเรียน 1 อัน 300 300 
6 คําอาหารในการรับสมัคร  6,000 6,000 
7 กระดาษ A4  80 แกรม 5 รีม 120 600 
8 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร๑ 10 1 ตัว 90 90 
9 ปากกาสีดํา 3 แทํง 50 150 

10 แฟูมหํวงตราช๎าง 5 แฟูม 165 825 
11 ไส๎แฟูม 1 หํอ 120 120 
12 กระดาษการ๑ดสี  120 แกรม สีมํวง 5 รีม 100 500 
13 ปลั๊กไฟ 2 อัน 300 600 
14 ซองพลาสติกแข็ง A4 3 กลํอง 500 1,500 
15 ขี้ผึ้งนับแบ๎ง 1 อัน 50 50 
16 แล็คซีน 1.5 นิ้ว 3 อัน 45 135 
17 กระดาษการ๑ดสีขาว A4 (ทําปก) 150 แกรม 1 รีม 110 110 

รวม 15,000 
 5.งานวิจัยพัฒนาเพื่อคุณภาพการศึกษา    

1 กระดาษอาร๑ตมันขาว A4 190g  1 หํอ 60 60 
2 แฟูมกระดุม A4 20 แฟูม 10 200 
3 ปากกา Quantum 30 แทํง 18 540 
4 กระเป๋าดินสอ 20 ใบ 35 700 

รวม 1,500 
 6.งานพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC    

1 กระดาษ A4 80 แกรม idea work  2 รีม 120 240 
2 กระดาษโฟโต๎ 1 หํอ 210 210 
3 กระดาษการ๑ดสี 120 g. 1 หํอ 100 100 
4 สันปกรายงาน 10 อัน 6 60 
5 แผํนใสทําปก A4 1 หํอ 145 145 
6 หมึกเติม Canon สีดํา  1 ขวด 330 330 
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ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
7 เทปเยื่อกาว 2 หน๎า 1 ม๎วน 35 35 
8 กระดาษสติ๊กเกอร๑ใส 4 แผํน 25 100 
9 ปากกาเคมี 2 หัว 10 แทํง 12 120 

10 กระดาษการ๑ดขาว A4 180 g. 1 หํอ 110 110 
11 กระดาษเทาขาว 270 g. 10 แผํน 5 50 

รวม 1,500 
 7.งานนิเทศการจัดการเรียนการสอน    

1 แฟูมเอกสาร 4 แฟูม  110 440 
2 กระดาษโฟโต๎ 180 แกรม (100 แผํน) 1 แพ็ค 300 300 
3 ไส๎แฟูม  100 ซอง 2 200 
4 สันปกรายงาน หนา 18 อัน 15 270 
๕ กระดาษ A4 Double A 70 แกรม 96 3 288 

รวม 1,500 
 8.งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา    

1 กระดาษการ๑ดขาว  2 รมี 80 160 
2 กระดาษ A4  80แกรม AA 4 รีม 125 500 
3 สีไม๎ 2 กลํอง 150 300 
4 กระดาษสีแผํนใหญํ 10 แผํน 4  40 

รวม 1,000 
 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. เพื่อบริหารงานสํานักงานวิชาการ 
2. เพ่ือกํากับ ติดตามประเมินและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการกลุํม
บริหารงานวิชาการ 
3. เพื่อประสานงานการดําเนินงานด๎านวิชาการ 
ของกลุํมสาระฯ /หนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

 
ร๎อยละ 80 
ร๎อยละ ๑๐0 
 
 
ร๎อยละ 80 
 

 
สอบถาม 

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
สังเกต, 

สอบถาม 
ประเมิน 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
แบบประเมิน/งานวิจัย 
 
 
การวัดและประเมินผล 
แบบสอบถาม 
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                  ผู๎เสนอโครงการ                                                       ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
                            

   (นางนิยม ทรัพย๑ประเสริฐ)          (นายจิตวิทย๑ มุสิกะสินธุ๑)   
ตําแหนํง ครู  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน๎าที่               รองอํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 

หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 

ผู๎อนุมัติโครงการ 
 
 
 

                                                       (นายนรงค๑ โสภา) 
                                           ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
 

โครงการล าดับที่ 15 
ชื่อโครงการ พัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ (งานห้องสมุด) 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1,2 และ 3 
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 1, 3, 8 
กลุ่มสาระฯ/งาน ห๎องสมุด กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสรินทร๑ทิพย๑   ประชากุล 
 
1.หลักการและเหตุผล 
  ห๎องสมุดโรงเรียนเป็นแหลํงการเรียนรู๎ภายในโรงเรียนที่มีความสําคัญยิ่งตํอการจัดการเรียนรู๎ของ
ครูผู๎สอนและการจัดการเรียนรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ ของนักเรียน เพราะเป็นแหลํงการเรียนรู๎ที่อํานวย
ความสะดวก จัดกิจกรรมที่กระตุ๎นให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ ศึกษาค๎นคว๎า แสวงหาคําตอบ และสร๎าง                
องค๑ความรู๎ด๎วยตนเองได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

และจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  ที่เน๎นให๎สํงเสริมการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ทั้ งในและนอก
สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาไปสูํความเป็นสากลและมุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียน เรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องตลอด
ชีวิตและใช๎เวลาอยํางสร๎างสรรค๑ ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ได๎ตลอดเวลา แสวงหาคําตอบและสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วย
ตนเอง เชํน การทํางาน โครงงาน  รายงาน ชิ้นงาน การปฎิบัติจริง โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา  ปรับปรุง
ห๎องสมุดให๎สะดวกตํอการใช๎  เชํน  การพัฒนาห๎องสมุด จัดบรรยากาศให๎นําสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมสํงเสริม
การอําน 
  ดังนั้นโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร จึงได๎ดําเนินการจัดทํา โครงการสํงเสริมการใช๎ห๎องสมุด เพ่ือสร๎างนิสัย
รักการอําน การเขียน เพ่ือเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหลํงการเรียนรู๎ภายในโรงเรียนที่เอ้ือตํอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ของครูและการเรียนรู๎ของนักเรียนในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ซึ่งห๎องสมุด
มีชีวิต เป็นกิจกรรมที่มุํงเน๎นให๎บุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง มีสํวนรํวมในการพัฒนาปรับปรุงห๎องสมุด              
จัดบรรยากาศและดําเนินกิจกรรมตํางๆ ที่อํานวยความสะดวกตํอการใช๎บริการของนักเรียน สํงเสริมการเรียนรู๎
ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ของนักเรียน และเพ่ือให๎ครูนักเรียน มีแหลํงเรียนรู๎สําหรับศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎
ด๎วยตนเองมีความสุขและเกิดนิสัยรักการอํานมากข้ึน 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสํงเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพด๎านการอํานมากข้ึน 
2.2 เพ่ือให๎ครูและนักเรียนมีแหลํงการเรียนรู๎ เพ่ือศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ 
2.3 เพ่ือกระตุ๎นและชี้นํานักเรียนให๎เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอําน 
2.4 เพ่ือจัดประสบการณ๑การใช๎ห๎องสมุดให๎แกํนักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาความสนใจ และสามารถ
ปรับตัวเข๎ากับสังคมได๎ 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคารเข๎าใช๎บริการห๎องสมุด ร๎อยละ 100 
          เชิงคุณภาพ ครูและนักเรียนเห็นความสําคัญของการหาข๎อมูลและการใช๎บริการของห๎องสมุดและ           
มีวิธีที่หลากหลาย และสามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

งานห้องสมุด 
1.  จัดระบบบริหารงานห้องสมุด 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน 
    - จัดระบบเอกสารและข๎อมูลสาระการเรียนรู๎ 
    - จัดข๎อมูลสารสนเทศผู๎ใช๎บริการฯ 
-นิเทศ ติดตามเริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

256๔ 5๙๓ คน ธ.ค. 6๔–ก.ย.6๕ นางสรินทร๑ทิพย๑ ประชากุล 

2. กิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
   - กิจกรรมรักการอําน/สุดยอดนักอําน 
   - กิจกรรมเปิดคําศัพท๑จับพจนานุกรม 
   - กิจกรรมหยุดทุกงานอํานทุกคน 
   - กิจกรรมตอบป๓ญหาสารานุกรม 
   - กิจกรรมทํองโลกใบใหมํในอินเทอร๑เน็ต 
   - กิจกรรมอํานเขียนเรียนรู๎ (เขียนตามคําบอก) 
   - กิจกรรมทําหนังสือเลํมเล็ก 
   - กิจกรรมตะกร๎าความรู๎สูํผู๎อําน 
   - จัดนิทรรศการสร๎างสรรค๑ป๓ญญา 
 

256๔ 5๙๓ คน ธ.ค. 6๔–ก.ย.6๕ นางสรินทร๑ทิพย๑ ประชากุล 
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-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

   นางสรินทร๑ทิพย๑ ประชากุล 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   

ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 จัดระบบบริหารงานห๎องสมุด - - ๑๐,๐๐๐ - 
2 กิจกรรมสํงเสริมการใฝุรู๎ใฝุเรียน - - ๒๐,๐๐๐ - 

รวม - - ๓0,000 - 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 1. จัดระบบบริหารงานห้องสมุด    

1 ชั้นวางของอเนกประสงค๑ 3 ชัน้ (สี) 6 260 1,560 
2 ชั้นวางหนังสือแบบหมุนได๎ 360องศา  1 1,300 1,300 
3 บอร๑ดโครงงาน 2 1,200 2,400 
4 ขาตั้งพร๎อมตะแกรงเหล็ก 100x50 4 300 1,200 
5 ผ๎าเมตรผูกประดับ หน๎ากว๎าง 60 นิ้ว สีเหลือง  10 เมตร 50 500 
6 ซํอมอุปกรณ๑ตํางๆ   600 600 
7 หนังสือพิมพ๑ตลอดปีการศึกษา  10 2,440 

รวม 10,000 
 2. กิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียน    

1 กระดาษถํายเอกสาร A4/80 แกรม (Double A) 15 130 1,950 
2 หมึกเติม brother สี ,ดํา 4 196 784 
3 กระดาษการ๑ดสี A 4 120 แกรม 4 110 440 
4 ดอกไม๎พลาสติก คละสี คละดอก 50 20 1,000 
5 ใบไม๎ตกแตํงประดับ 10 40 400 
6 แฟูมสอดโชว๑เอกสาร ตราช๎าง 4 80 320 
7 แทํนประทับตราม๎า (สีน้ําเงิน)  1 45 45 
8 แทํนประทับตราม๎า (สีแดง)  1 45 45 
9 หมึกเติมแทํนประทับตราม๎า (สีน้ําเงิน) 2 15 30 

10 หมึกเติมแทํนประทับตราม๎า (สีแดง) 2 15 30 
11 ลวดเสียบกระดาษ No.10 5 7 35 
12 ตรายาง 2 150 300 
13 แผํนยางรองตัด A1 3 160 480 
14 คัตเตอร๑ ตราช๎าง ขนาด 18 มม. 4 60 240 
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ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
15 ใบมีดคัตเตอร๑ 2 20 40 
16 เทปโฟม 2 หน๎า 3 M 4 200 800 
17 ไส๎แฟูม 50 1 50 
18 ปลั๊ก 3 ตา 2 200 400 
19 กระดาษขาว A 4 (สําหรับทําเกียรติบัตร) 1 110 110 
20 หนังสือนิทานคํากลอนสอนมารยาท 10 60 600 
21 หนังสือนิทานสุภาษิต 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) 10 45 450 
22 หนังสือนิทานอิสป 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) 10 27 270 
23 หนังสือนิทานอํานสนุก 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) 10 55 550 
24 หนังสือเด็ก โลกหนังสือ ชุดนิทานคุณธรรม 5 85 425 
25 กระดาษโปสเตอร๑สี 2 หน๎า แบบบาง คละสี 15 45 675 
26 กระดาษโปสเตอร๑สีแข็ง 1 หน๎า  10 10 100 
27 กาวลาเท็กซ๑ กลาง TOA 16 ออนซ๑ 3  35 105 
28 ลวดเย็บกระดาษเบอร๑ 10  15 7 105 
29 สีไม๎ 24 สี 4 200 800 
30 แผํนใสทําปก A4 (100 แผํน) 1 250 250 
31 ไม๎บรรทัดฟุตเหล็ก(24นิ้ว/60 ซม.) 5 70 350 
32 ซองใสํเอกสารกันน้ํา ขนาด A4 10 30 300 
33 กระดาษวาดภาพ 100 ปอนด๑ A4 2 330 660 
34 ตะกร๎าหวายเทียมใสํผลไม๎ 4 250 1,000 
35 ไมโครโฟน NPE รุํน PRO 59N 1 580 580 
36 หนังสือคูํมือการแบํงหมูํหนังสือและแผนภูมิการ

แบํงหมูํระบบทศนิยมของดิวอี้ จากต๎นฉบับ 
D.C.21,22(รศ.พวา  พันธุ๑เมฆา) 

1 400 400 

37 เครื่องเย็บกระดาษ Elephant สําหรับงานหนัก 1 1,944 1,944 
38 CHAMAA เกมบันไดงู ลูกเต๐าแบบกด  1 159 159 
39 ดอกไม๎แตํงบอร๑ดสําเร็จรูป 10 40 400 
40 ผลิตภัณฑ๑จักสานไม๎ไผํ เชํนกระบุง กระจาด  10 60 600 
41 กระดาษแข็ง เทา-ขาว หนา 500 แกรม 5 14 70 
42 ของรางวัลการแขํงขัน (สมุด ปากกา ดินสอ 

ยางลบ กระเป๋าผ๎า ซองใสํเอกสาร น้ํายาลบคําผิด 
สมุดบันทึก ดินสอสี ขนม) 

  1,708 

รวม 20,000 
รวมงบประมาณงานห้องสมุด ทั้งสิ้น ๓0,000 
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7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. เพื่อจัดระบบเอกสารและข๎อมูลสาระการเรียนรู๎ 
2. เพ่ือจัดระบบการให๎บริการการสืบค๎นสาระ 
   การเรียนรู๎ 
3. เพ่ือจัดข๎อมูลสารสนเทศผู๎ใช๎บริการฯ 
4. เพ่ือจัดกิจกรรมสํงเสริมการใฝุรู๎ใฝุเรียน 
    ของผู๎เรียน 

 
ร๎อยละ 80 
ร๎อยละ 80 

 
ร๎อยละ 80 
 ร๎อยละ 90 

 
สอบถาม 

 
 

สังเกต ,สอบถาม 
และแบบประเมิน 

 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
 
แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

 
 

                      ผู๎เสนอโครงการ                                                     ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

     (นางสรินทร๑ทิพย๑  ประชากุล)            (นายจิตวิทย๑ มุสิกะสินธุ๑) 
ตําแหนํง ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน๎าที่  รองอํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
หัวหน๎างานพัฒนาและสํงเสริมแหลํงเรียนรู๎ (ห๎องสมุด) 
 
 
 
 

ผู๎อนุมัติโครงการ 
 
 
 

                                                       (นายนรงค๑ โสภา) 
                                           ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
 

โครงการล าดับที่ 16 
ชื่อโครงการ งานแนะแนวการศึกษา 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1,2,3  
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 3 พัฒนาทักษะวิชาชีพให๎สอดคล๎องการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในอนาคตและสํงเสริมการ  
       เรียนรู๎ทุกชํวงวัย ทุกท่ี ทุกเวลากลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 2 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 1, 3, 8 
กลุ่มสาระฯ/งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวัชรพงศ๑  ปรากฎ 
 
1.หลักการและเหตุผล 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน มีความรู๎
และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป็นตํอการศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต                
โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ 
มีองค๑ความรู๎ใน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎   มีสมรรถนะที่จําเป็น 5 สมรรถนะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑               
8 ประการมีความสามารถ อําน คิดวิเคราะห๑  ซึ่งกําหนดให๎ผู๎เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จําเป็นต๎องเรียนรู๎  
   จากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา  2564 ผลการประเมินพบวําผู๎เรียนโรงเรียนทําวุ๎ง
วิทยาคาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ๑ สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ๑การอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ๑และให๎ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ๑ 
ทั้งหมดนี้ในภาพรวม อยูํในระดับคุณภาพ ดี 
   โรงเรียนจึงได๎จัดทํา “งานบริหารในกลุํมงานวิชาการ” นี้เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎           
คูํคุณธรรมเพ่ิมข้ึนจนถึงอยูํในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อประสานการจัดทําฐานข๎อมูลระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในการจัดระบบดูแล
ชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน 
            2. เพ่ือสร๎างทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาด๎านอาชีพและประกอบอาชีพในสาขาที่ตนถนัด
และสนใจ 
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    3. เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
พุทธศักราช 2551            
   4. เพื่อจัดระบบแนะแนวการศึกษาทั้งด๎านอาชีพและทักษะชีวิตในการศึกษาตํอการทํางาน
หรือ การดํารงชีวิตที่มีคุณภาพของผู๎เรียน 
      5. เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการศึกษาตํอ การฝึกงาน หรือการทํางาน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร จํานวน 593 คน มีฐานข๎อมูลสํวนตัวของนักเรียนใน 
การจัดระบบดูแลชํวยเหลือ 
  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร จํานวน 593 คน ได๎รับการพัฒนาในรูปแบบของการ
บริการให๎คําปรึกษาครอบคลุมด๎านการศึกษา ด๎านอาชีพ ด๎านสํวนตัวและสังคมโดยยึดหลักความเหมาะสมของ
นักเรียนแตํละบุคคล 
  3.1.3 ห๎องแนะแนวโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคารมีบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎และสามารถ
แสวงหาข๎อมูลด๎านการศึกษา ด๎านอาชีพ ด๎านสํวนตัวและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 
  3.1.4 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ให๎บริการอําเภอทําวุ๎ ง จํานวน 21 โรงเรียนได๎รับการ
ประชาสัมพันธ๑การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 
 

3.2 เชิงคุณภาพ   
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร ร๎อยละ 100 มีฐานข๎อมูลสํวนตัวของนักเรียนในการ 

จัดระบบดูแลชํวยเหลือ 
 3.2.2 นักเรียนโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร ร๎อยละ 100 ได๎รับการพัฒนาในรูปแบบของการ

บริการให๎คําปรึกษาครอบคลุมด๎านการศึกษา ด๎านอาชีพ ด๎านสํวนตัวและสังคมโดยยึดหลักความเหมาะสมของ
นักเรียนแตํละบุคคล 

 3.2.3 นักเรียนโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร มีความพึงพอใจตํอการใช๎บริการของห๎องแนะแนว
โรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร ร๎อยละ 80 

 3.2.4 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ให๎บริการอําเภอทําวุ๎ง 21 โรงเรียน ได๎รับการประชาสัมพันธ๑การ
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๔.1. กิจกรรมงานศึกษาและรวบรวมข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล  
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน   
  - เก็บข๎อมูลนักเรียน ชั้น ม.1-6 เป็นรายบุคคล 
  - สํารวจความสนใจในอาชีพ (SDS) ที่สอดคล๎อง
กับบุคลิกภาพ ชั้น ม.3 และ ม.6 
  - นิเทศ ติดตามเริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
  - ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

2564 59๓ คน พ.ค.65-ก.ย.๖๕ 
 
 

นายวัชรพงศ๑   ปรากฎ 
 

๔.2. กิจกรรมป้องกัน ส่งเสริม พัฒนาช่วยเหลือ
นักเรียน  
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน   
  - บริการให๎คําปรึกษา และให๎ข๎อมูลสารสนเทศ
ด๎านการศึกษา ด๎านอาชีพ ด๎านสํวนตัวและสังคม 
  - รับสมัคร,คัดเลือกนักเรียนและดําเนินการให๎
นักเรียนทําสัญญากู๎ยืมเงินทางการศึกษา (กยศ.) 
  - สํารวจนักเรียที่มีความประพฤติดีแตํขาดแคลน
ทุนทรัพย๑รับทุนการศึกษาภายในและภายนอก
ตลอดจนนํานักเรียนไปรับทุนจากหนํวยงาน
ภายนอก 
   - คัดเลือกนักเรียนเข๎าศึกษาตํอในสถาบัน 
อุดมศึกษาตามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือทาง
วิชาการ (MOU)/โควตา/ทุนการศึกษา  
    - ติดตามผลการศึกษาตํอหรือเข๎าทํางานของ
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 
  - นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
  - ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

2564 59๓ คน ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 
 
 

นายวัชรพงศ๑   ปรากฎ 
                  



136 
 
 

 

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนทําว๎ุงวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สพม.ลพบุร ี
 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๔.3. กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน   
   - ออกให๎บริการแนวแนวประชาสัมพันธ๑การรับ
สมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ให๎บริการอําเภอทําวุ๎ง 
  - นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
  - ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

2564 21 
โรงเรียน 

พ.ย.64-ก.ย.65 
 
 

นายวัชรพงศ๑   ปรากฎ 
นายคณาธิป มงคลทรัพย๑ 

                  

๔.4. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องแนะแนว  
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน   
  - ปรับปรุงห๎องแนะแนวให๎มีบรรยากาศที่เอ้ือตํอ
การเรียนรู๎ของนักเรียน 
  - นิเทศ ติดตาม/ ประเมินผล/รายงานกิจกรรม 

2564 59๓ คน 
 
 
 
 

 

พ.ย.64-ก.ย.๖๕ 
 
 
 
 

 

นายวัชรพงศ๑   ปรากฏ 
 
 

 

๔.5. ยุวเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพ 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน   
  - จัดทําแฟูมสะสมผลงานในกิจกรรมยุวเกษตร
เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
  - นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
  - ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

2564 25 คน พ.ย.64-ก.ย..65 
 
 

นายพงศธร สิงห๑บูรณ๑ 
นายวัชรพงศ๑   ปรากฎ 
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5.  งบประมาณที่ใช้   

ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 กิจกรรมงานศึกษาและรวบรวมข๎อมูลนักเรียนเป็น

รายบุคคล 
- - 

550 
- 

2 กิจกรรมปูองกัน สํงเสริม พัฒนาชํวยเหลือนักเรียน - - 700 - 
3 กิจกรรมแนะแนวสัญจร - - 4,300 - 
4 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห๎องแนะแนว - - 3,600 - 
5 ยุวเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพ - - 3,000 - 

รวมทั้งสิ้น - - 12,150 - 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 1. กิจกรรมงานศึกษาและรวบรวมข้อมูล

นักเรียนเป็นรายบุคคล 
   

1 กระดาษถํายเอกสาร A4/80 แกรม (Double A) 1 ลัง 550 550 
รวม 550 

 2. กิจกรรมป้องกัน ส่งเสริม พัฒนาช่วยเหลือ
นักเรียน 

   

1 กระดาษถํายเอกสาร A4/80 แกรม (Double A) 1 ลัง 550 550 
2 กระดาษการ๑ดสีขาว A 4 (ทําปก) 1 แพ็ค 150 150 

รวม 700 
 3. กิจกรรมแนะแนวสัญจร    

1 ปูายไวนิลหน๎าโรงเรียน ขนาด 100X800 Cm 1 ผืน 800 800 
2 ปูายประชาสัมพันธ๑ ขนาด 100X200 Cm 7 ผืน 300 2,100 
3 กระดาษสี 20 แผํน 10 200 
4 กระดาษถํายเอกสาร A4/80 แกรม (Double A) 2 แพ็ค 100 200 
4 หมึก canon 4สี 4 หลอด 250 1,000 

รวม 4,300 
 4. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องแนะแนว    

1 โต๏ะญี่ปุุนพลาสติก ขนาด 75X65X35 8 ตัว 250 2,000 
2 กระดาษสี 10 แผํน 15 150 
3 แลคซีนขนาด 1 นิ้ว 5 มว๎น 30 150 
4 กาวหนังไกํขนาด 1 นิ้ว 5 ม๎วน 30 150 
5 กาว 2 หน๎า ขนาด 1 นิ้ว 3 ม๎วน 50 140 
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6 โต๏ะพับหน๎าโฟเมก๎าขาว ชุบโครเมี่ยม  
ขนาด ก45xย180xส75 

1 ตัว 1,000 1,000 

 รวม   3,600 
 5. ยุวเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพ    

1 แฟูมขนาด A4 25 แฟูม 60 1,500 
2 กระดาษถํายเอกสาร A4/80 แกรม (Double A) 1 ลัง 550 550 
3 ไส๎แฟูม A 4  5 แพ็ค 100 500 
4 หมึก canon สีดํา 2 หลอด 225 450 

รวม 3,000 
รวม 12,150 

รวมงบประมาณงานแนะแนว ทั้งสิ้น 12,150 
 
7.การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. งานแนะแนวมีฐานข๎อมูลสํวนตัวของนักเรียน
ในการจัดระบบดูแลชํวยเหลือมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน 
2. นักเรียนได๎รับการพัฒนาในรูปแบบของการ
บริการให๎คําปรึกษาครอบคลุมด๎านการศึกษา 
ด๎านอาชีพ ด๎านสํวนตัวและสังคมโดยยึดหลัก
ความเหมาะสมของนักเรียนแตํละบุคคล 
3. ความพึงพอใจตํอการใช๎บริการของห๎องแนะ
แนวโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
4. โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ให๎บริการอําเภอทําวุ๎ง
จํานวน 21 โรงเรียนได๎รับกาประชาสัมพันธ๑การ
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 

 
ร๎อยละ 100 
 
 
ร๎อยละ 100 
 
 
 
ร๎อยละ 80 
 
ร๎อยละ 100 

 
แบบตรวจสอบ 

 
 

ประเมินผล
กิจกรรมแนะแนว 

 
 

ประเมินความพึง
พอใจ 

การตรวจสอบ 
 

 
แบบเก็บข๎อมูลนักเรียน

เป็นรายบุคคล 
 

แบบประเมินผล
กิจกรรมแนะแนว 

 
 
แบบประเมินความพึง

พอใจ 
แบบรายงานกิจกรรม 
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                    ผู๎เสนอโครงการ                                                   ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
                        
 
     

    (นายวัชรพงศ๑   ปรากฎ)       (นายจิตวิทย๑ มุสิกะสินธุ๑)    
  ตําแหนํง ครู ปฏิบัติหน๎าที่          รองอํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
    หัวหน๎างานแนะแนว 

 
 
 
 

ผู๎อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 

                                                       (นายนรงค๑ โสภา) 
                                            ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
 

โครงการล าดับที่ 17 
ชื่อโครงการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1,2,3 
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 2 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 1, 3, 8 
กลุ่มสาระฯ/งาน  กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวรวิทย๑ ชิดชอบ 
 
1.หลักการและเหตุผล 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน มีความรู๎
และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป็นตํอการศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต               
โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ            
มีองค๑ความรู๎ใน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎   มีสมรรถนะที่จําเป็น 5 สมรรถนะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑              
8 ประการมีความสามารถ อําน คิดวิเคราะห๑  ซึ่งกําหนดให๎ผู๎เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จําเป็นต๎องเรียนรู๎  
   จากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา  2564  ผลการประเมินพบวําผู๎เรียนโรงเรียนทําวุ๎ง
วิทยาคาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ๑ สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไป 
ตามเกณฑ๑การอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ๑และให๎ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ๑ 
ทั้งหมดนี้ในภาพรวม อยูํในระดับคุณภาพ ดี 
   โรงเรียนจึงได๎จัดทํา “งานบริหารในกลุํมงานวิชาการ” นี้เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎คูํ
คุณธรรมเพิ่มขึ้นจนถึงอยูํในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ตํอไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 
   2. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ              
ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน 
   3. เพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข 
 
3. เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ  ผู๎เรียนร๎อยละ 100 ได๎รับการพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
   เชิงคุณภาพ  ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมลูกเสือ    
1.1  กิจกรรมวันวชิราวุธ 

- ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจัดกิจกรรม 
วันวชิราวธุ  
  - ผู๎กํากับลูกเสือระดับชั้น ม.2 เป็นผู๎จัดสถานที่ 
พิธีการทางลูกเสือ ตลอดจนดําเนินการฝึกซ๎อม
ร๎องเพลงราชสดุดีให๎กับลูกเสือทุกคน 
- ผู๎กํากับและลูกเสือทุกคนเข๎ารํวมพิธีในสนาม 
วันวชิราวธุ และบําเพ็ญประโยชน๑สถานที่ใน
บริเวณโรงเรียน 

1.2 พิธีเข๎าประจํากองลูกเสือใหมํ 
- ผู๎กํากับลูกเสือระดับชั้น ม.1 เป็นผู๎จัดสถานที่ 
พิธีการทางลูกเสือตลอดจนดําเนินการฝึกซ๎อม
ให๎กับลูกเสือทุกคน 
- ผู๎กํากับและลูกเสือทุกคนเข๎ารํวมพิธี/มีการ
ประดับเครื่องหมายอินทรธนูให๎กับลูกเสือใหมํ
และบําเพ็ญประโยชน๑สถานที่บริเวณโรงเรียน 
- สรุปกิจกรรมจัดทํารูปเลํม 
          ๑.๓ กิจกรรมเดินทางไกลอยูํคํายพัก
แรม 

256๔ นักเรียน 
ม.ต๎น 
ทุกคน  

พ.ย.6๔-พ.ค.6๕ 
 
 
 
 

นายวรวิทย๑ ชิดชอบ 
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- ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกล
อยูํคํายพักแรม 
- ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือทุกระดับชั้น จัดการ
คํายนอกสถานศึกษาโดยกําหนดสถานที่คําย
เดียวกัน 
          ๑.๔ กิจกรรมวันสถาปนากองลูกเสือ
ไทย 
   - ประชุมคณะกรรมการลูกเสือ    
   - ผู๎กํากับลูกเสือระดับชั้น ม.3 เป็นผู๎จัด
สถานที่ พิธีการทางลูกเสือ ตลอดจนดําเนินการ
ฝึกซ๎อมการเดินสวนสนามให๎กับลูกเสือทุกคน 
   - ผู๎กํากับและลูกเสือทุกคนเข๎ารํวมทบทวนคํา
ปฏิญาณ และเดนิสวนสนามในวันคล๎ายวัน
สถาปนากองลูกเสือไทยและบําเพ็ญประโยชน๑ 
            1.5  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  
- นิเทศ ติดตามเริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
   - ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

2. กิจกรรมชุมนุม 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน 
- ผู๎เรียนรวมกลุํมตั้งชุมนุมตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจอยํางน๎อย 10 
คนข้ึนไป 
- เรียนเชิญครูที่ปรึกษาชุมนุมซึ่งอัตราสํวน ครู ; 
ผู๎เรียน = 1 ; 15 

- ดําเนินกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจและ
เผยแพรํผลงาน, จัดการแขํงขัน และอ่ืน ๆ 
ในวันตลาดนัดอาชีพพอเพียง 

       - นิเทศ ติดตามเริ่ม /ระหวําง สิ้นสุด
กิจกรรม 

  - ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํา
รูปเลํม 

2564 5๙3 คน พ.ย. 6๔ - 
พ.ค. 6๕ 

น.ส.โชติกา หงส๑สะต๎น 
นายวรวิทย๑ ชิดชอบ 

3. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
เสนอกจิกรรมขออนุมัติ 

ประชุมกลุํมบริหารวิชาการ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

256๔ 4๕ คน พ.ย.6๔-พ.ค.6๕ น.ส.นลินี สอนชา 
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ดําเนินการตามแผน 
   - ครูผู๎กํากับนักศึกษาวิชาทหารจัดทําเอกสาร, 
ประวัติ นศท., ควบคุมดูแลนศท.ในสถานศึกษา
ให๎ปฏิบัติตามกฎระเบียบของนักศึกษาวิชาทหาร 
เชํน การแตํงกาย การเรียน/ฝึก 20 ครั้ง/ปี
การศึกษา, ฝึกทบทวนในชํวงที่ยังไมํมีพิธีเปิดการ
เรียน/การฝึก นศท. และเข๎ารํวมกิจกรรมสําคัญ 
   - พิธีเปิดการเรียน/การฝึก นศท. 
พิธีสวนสนามและถวายคําสัตย๑ปฏิญาณ เป็น
นักศึกษาวิชาทหาร 
    - การฝึกภาคสนาม (ค๎างแรม) (นศท.จะไป 
เรียน/ฝึกท่ี มทบ.13 การเดินทางโดยมีรถรับ-สํง
จากโรงเรียน ถึง มทบ.13 โดยทุนการศึกษาเพ่ือ 
นศท.ของโรงเรียน 
- นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

4. กิจกรรมทัศนศึกษา 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
ประชุมกลุํมบริหารวิชาการ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน  
-  กําหนดกิจกรรมและผู๎รับผิดชอบ                    
 -  ติดตํอสถานที่ วิทยากร รถโดยสาร คําอาหาร 
น้ําดื่ม  ในการไปทัศนศึกษาของนักเรียน 514 
คน และ ครูประจําชั้นผู๎ควบคุมดูแล 
 -  นักเรียนสํงงานหลังจากไปทัศนศึกษา 
โดยมีการบูรณาการกัน 8 กลุํมสาระฯ 
-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

256๔ 5๙3 คน  นายสิทธิชัย อริยทรัพย๑ 
นายวรวิทย๑ ชิดชอบ 

   ๕.  กิจกรรมปรับพื้นฐาน และเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม นักเรียนใหม่ 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
ประชุมกลุํมบริหารวิชาการ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน 
-  ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
 -  กําหนดกิจกรรมและผู๎รับผิดชอบ                    

256๔ 2๒๕ คน  นางสุมาลี  สนามทอง 
น.ส.รัชนีกร พัดมณีรัตน๑ 
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 -  วันแรกเข๎าคํายคุณธรรม ม.1, ม.4 
 -  วันที่สองเข๎าปรับพื้นฐาน ม1 เป็นฐาน 
-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 
 
5.  งบประมาณที่ใช้   

ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 กิจกรรมลูกเสือ - - - - 
 1.1 กิจกรรมวันวชิราวุธ - - - - 
 1.2 พิธีเข๎าประจํากองลูกเสือใหมํ - - - - 
 1.3 กิจกรรมเดินทางไหลอยูํคํายพักแรม - ๔๕๐,๐๐๐ - - 
 1.4 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ - - - - 
 1.5 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ - - - - 

2 กิจกรรมชุมนุม - ๑๐,๐00 - - 
3 กิจกรรม OPEN HOUSE  ๑๐๐,๐00   
๔ กิจกรรม ICT  ๑๒,๐๐๐   
๕ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร - ๓,๐๐๐ - - 
๖ กิจกรรมทัศนศึกษา - ๔๑0,000 - - 
๗ กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและเข๎าคํายคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนใหมํ 
 ๗๕,๑๐0 

 
 

รวมทั้งสิ้น - ๑,๐๖๐,๑๐๐ - - 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1 คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยูํคําย

พักแรมลูกเสือ 
- - ๔๕๐,๐๐๐ 

2 กิจกรรมชุมนุม - - ๑๐,๐00 
3 กิจกรรม OPEN HOUSE   ๑๐๐,๐00 
๔ กิจกรรม ICT   ๑๒,๐๐๐ 
5 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร - - ๓,๐๐๐ 
6 คําใช๎จํายในกิจกรรมทัศนศึกษา - - ๔๑0,000 
๗ กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน และเข๎าคํายคุณธรรม

จริยธรรม นักเรียนใหมํ 
- - ๗๕,๑๐0 

รวมทั้งสิ้น - - ๑,๐๖๐,๑๐๐ 
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7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ๑ 
1. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนอง
ความต๎องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู๎เรียน 
3. การสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข 

 
ร๎อยละ 80 
 
ร๎อยละ 80 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
 

 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

 
 

สังเกต, สอบถาม 
ประเมิน 
 

 
แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
แบบสอบถาม 
 
 
การวัดและประเมินผล 
แบบประเมิน 
 

 
 
                      ผู๎เสนอโครงการ                                                    ผู๎เห็นชอบโครงการ 
    
     
 
 

         (นายวรวิทย๑ ชิดชอบ)           (นายจิตวิทย๑ มุสิกะสินธุ๑)   
       ตําแหนํง ครู ปฏิบัติหนา๎ที่                     รองอํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
    หัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

 
 
 

ผู๎อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 

                                                       (นายนรงค๑ โสภา) 
                                           ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 

 
โครงการล าดับที่ 18 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของงานประกันคุณภาพสถานศึกษา และโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1 ,2,3 
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 4 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       สํงเสริมการบริหารจัดการด๎วยการมีสํวนรํวมกลยุทธ๑ที่ ๑  
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 3,4,5 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 1, 3, 8  
กลุ่มสาระฯ/งาน  ประกันคุณภาพสถานศึกษา และโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุํมบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนลินี  สอนชา 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  ด๎วยพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.2542 หมวด 6  มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  มาตรา 48  บัญญัติไว๎วํา “ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  และให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต๎องดําเนินการอยํางตํอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด 
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และเปิดเผยตํอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูํการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”  การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบที่สร๎างความม่ันใจให๎ทั้งผู๎บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจน
ผู๎ปกครอง ชุมชนและสังคมเชื่อมั่นได๎วําสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ให๎มีคุณภาพมาตรฐานอยํางมี
ประสิทธิภาพ ผู๎สําเร็จการศึกษาต๎องมีความรู๎ความสามารถ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตามที่หลักสูตรกําหนด
และสังคมต๎องการ 
   การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นหน๎าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต๎องปฏิบัติงานตามภารกิจที่
แตํละคนได๎รับมอบหมาย เพ่ือมุํงพัฒนาการดําเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให๎มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเพราะ
ผลลการพัฒนาของแตํละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา เน๎นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                   
โดยให๎เป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต๎องดําเนินการ อยํางตํอเนื่อง เกิดความรํวมมือของ
บุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง และนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นการกําหนดมาตรฐานจึงเน๎นที่คุณภาพผู๎เรียน คุณภาพครู คุณภาพผู๎บริหาร
สถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และให๎มีความสอดคล๎องกับมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามที่กําหนดไว๎ในกฎกระทรวงวําด๎วยระบบหลักเกณฑ๑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 โดยได๎กําหนดมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประกอบด๎วย 3 มาตรฐาน สถานศึกษาจึงมีหน๎าที่ในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพให๎เป็นสํวนหนึ่งของ
การบริหารงาน จึงได๎จัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในจากผลการดําเนินงานในปีที่ผํานมา พบวําอยูํใน
ระดับ ดี แตํยังมีกระบวนการทํางานและการกําหนดมาตรฐานที่สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษายังต๎อง
ได๎รับการปรับปรุงและพัฒนาตํอไป 
   โรงเรียนจึงได๎จัดทํา “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของงานประกันคุณภาพสถานศึกษา และ
โรงเรียนมาตรฐานสากล” เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานประกันคุณภาพสถานศึกษาที่สํงผลโดยตรงตํอคุณภาพ
และประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรํวมมือของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายและบรรลุ
เปูาหมายในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตามมาตรฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2.2 เพ่ือนําผลการประเมินมาจัดทําข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน และนํามาใช๎ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

  2.3 เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
และสาธารณชน 

 
3. เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ  สถานศึกษา ครู จํานวน 34 คน และผู๎เรียนจํานวน 593 คน ได๎รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพตามระบบงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 

  เชิงคุณภาพ  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่สํงผลตํอ
คุณภาพผู๎เรียนอยํางเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอยํางชัดเจน และมีความเป็นไปได๎ในการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 
 
 

 

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนทําว๎ุงวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สพม.ลพบุร ี
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมบริหารส านักงานงานแผนงานและ  
ประกันคุณภาพ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- กําหนดคําเปูาหมายของสถานศึกษา 
- ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 
- จัดทํารายงาน SAR ของสถานศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2563 
- ประสานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจาก
ภายในและภายนอก 
นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

2564 ผู๎เรียน 
๕๙๓ คน/ 

คร ู
34 คน 

 พ.ย.6๔ – ก.ย 6๕ 

 
 
 
 

 

น.ส.นลินี  สอนชา 

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการ
ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ์รางวัล SCQA 
เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน 
- ประชุมวางแผนการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรับ
การประเมิน 
- เตรียมความพร๎อมเพ่ือรับการประเมิน 
- ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงาน 
- รับการประเมินการบริหารจัดการด๎วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑ๑รางวัล ScQA 
- ปรับปรุงแก๎ไขรูปเลํมตามข๎อเสนอแนะของ
กรรมการ 
นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

  ต.ค. 64 – ธ.ค. 64 นางสาวนลินี สอนชา 
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5.  งบประมาณที่ใช้  
 
ที ่

 
รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 

งบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพสถานศึกษา - - ๕,000 - 
๒ กิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพ่ือรับการประเมิน

การบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามเกณฑ๑
รางวัล SCQA 

- - ๒๐,๐๐๐ - 

รวม - - ๒๕,000 - 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 1. กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพสถานศึกษา 

1 กระดาษ A4/80 แกรม (Double A) 1 กลํอง 590 590 
2 กระดาษ A4/70 แกรม (Double A) 2 กลํอง 480 960 
3 กระดาษการ๑ดสีขาว A4 (ทําปก) 180 แกรม 1 แพ็ค 110 110 
4 เอ็กซ๑เทอร๑นัลฮาร๑ดดิสก๑ 1 TB 1 อัน 1,800 1,800 
5 หมึกเติม Epson สีดํา ฟาู ชมพู และเหลือง 4 ขวด 245 980 
6 คําเข๎าเลํมเอกสาร 8 เลํม 70 560 

รวม 5,000 
 2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์

รางวัล ScQA 
1 กระดาษ A4/80 แกรม (Double A) 2 กลํอง 590 1,180 
2 กระดาษ A4/70 แกรม (Double A) 2 กลํอง 480 960 
3 กระดาษการ๑ดสีขาว A4 (ทําปก) 180 แกรม 1 แพ็ค 120 120 
4 กระดาษโฟโต๎ 150 แกรม 2 แพ็ค 200 400 
5 แฟูมผูกเชือกแนวตั้ง 12 แฟูม 20 240 
6 แฟูม 3 หํวง ตราม๎า 8 แฟูม 95 760 
7 แฟูมสันกว๎างตราชา๎ง 5 แฟูม 90 450 
8 ไส๎แฟูม 6 แพ็ค 80  480 
9 หมึกเติม Epson สีดํา ฟาู ชมพู และเหลือง 9 ขวด 245 2,205 

10 หมึกเติม Canon สีดํา 2 ขวด 330 330 
11 แฟลชไดร๑ฟ 32 GB 1 อัน 300 300 
12 ดินสอ 10 แทํง 3 30 
13 ยางลบ 7 ก๎อน 5 35 
14 เหล็ก 1x1 นิ้ว 6 เส๎น 300 1,800 
15 เหล็ก 1/2 x 1/2 นิ้ว 6 เส๎น 200 1,200 
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ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
16 ต๎นไม๎สาํหรับตกแตํงสถานที่ 40 ต๎น 25 1,000 
17 คําปูายไวนิล 50x150 เซ็นติเมตร 8 ผืน 220 1,760 
18 คําเข๎าเลํมเอกสาร 7 เลํม 60 420 
19 คําจ๎างเหมาทาํอาหาร ของวําง และเครื่องดื่ม   6,000 

รวม 20,000 
รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 25,000 

 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัตงิานของ
โรงเรียน ตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 
 

 
  ร๎อยละ 80 
ร๎อยละ 80 

 

 
- การประกาศ
มาตรฐานคุณภาพ 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
- จัดทํารายงาน SAR 
- การประเมินความพงึ
ใจของผู๎เกี่ยวข๎อง 

 
- ประกาศมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
- รายงาน SAR 2563 
- แบบประเมนิความ 
พึงพอใจ 

2. เพื่อนําผลการประเมินมาจัดทําข๎อมูลพื้นฐาน
เก่ียวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และ
นํามาใช๎ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ร๎อยละ 80 - จัดทํารายงาน SAR - รายงาน SAR 2563 

3. เพื่อรายงานผลการพัฒนาคณุภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนตํอหนํวยงานที่เก่ียวข๎องและ
สาธารณชน 

 - การเผยแพรํการ
ประเมินคุณภาพ 
การศึกษาประจาํป ี

- แผํนพับประชาสัมพนัธ๑ 
- แบบรายงานโครงการ 

4. เพ่ือเตรียมความพร๎อมสําหรับรับการประเมิน
การบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามเกณฑ๑
รางวัล ScQA 

 - โรงเรียนทําวุ๎งวิทยา
คารรผํานเกณฑ๑
ประเมินการบรหิาร
จัดการ 
ด๎วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ๑รางวลั 
ScQA 
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     ผู๎เสนอโครงการ                                                        ผู๎เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
               (นางสาวนลินี  สอนชา)                     (นายจิตวิทย๑ มุสิกะสินธุ๑)   
            ตําแหนํง ครู ปฏิบัตหิน๎าที่                      รองอํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร
หัวหน๎างานประกันคุณภาพและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 
 

ผู๎อนุมัติโครงการ 
 
 
 

                                                       (นายนรงค๑ โสภา) 
                                           ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
โครงการล าดับที่ 19 
ชื่อโครงการ ห้องเรียนพิเศษ (เงินบริจาคและเงินอุดหนุนรายหัว) 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1 ,2,3 
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       สํงเสริมการบริหารจัดการด๎วยการมีสํวนรํวม กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 1, 3, 8 
กลุ่มสาระฯ/งาน  โครงการห๎องเรียนพิเศษ กลุํมบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิยม  ทรัพย๑ประเสริฐ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานนั้นนอกจากระบวนการเรียนการสอนที่ถือวําเป็น
กระบวนการที่สําคัญท่ีสุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

โดยการจัดการเรียนรู๎ต๎องยึดผู๎เรียนเป็นสําคัญเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู๎ โดยใช๎
แหลํงเรียนรู๎และวิธีการเรียนรู๎ที่หลากหลาย  

ดังนั้นงานห๎องเรียนพิเศษได๎ตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนในด๎าน
ตํางๆ ดังกลําวจึงได๎จัดทําโครงการนี้เพ่ือสํงเสริมศักยภาพความเป็นเลิศของผู๎เรียนเพ่ือเทําทั นตํอการแขํงขัน
ทางด๎านการศึกษายุค 4.0 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 พัฒนาผู๎เรียนมีผลการประเมิน การอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ๑ระดับ ขึ้นไป 
 2.2 พัฒนาผู๎เรียนมีทักษะในการอําน ฟ๓ง พูด เขียนและตั้งคําถามเพ่ือค๎นคว๎าความรู๎เพิ่มเติม 
 2.3 เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะและความพร๎อมทางด๎านสื่อสารภาษาตํางประเทศ 

 
3. เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     1. ผู๎เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ๑ระดับดีขึ้นไป 
     2. ผู๎เรียนมีผลการประเมิน การอําน คิด วิเคราะห๑ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ๑ระดับดีข้ึนไป 
     3. ผู๎เรียนมีทักษะในการอําน ฟ๓ง พูด เขียนและตั้งคําถามเพ่ือค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติม 
     4. ผู๎เรียนสามารถนําเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ป๓ญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     1. ผู๎เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเขียนระดับดีขึ้นไป 
     2. ผู๎เรียนมีผลประเมิน การอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ๑ระดับดีข้ึนไป 

        3. นักเรียนมีความรู๎ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานที่กําหนด 
     4. ผู๎เรียนสามารถนําเสนอวิธีคิด วิเคราะห๑แก๎ป๓ญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
     5. ผู๎เกีย่วข๎องหรือผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุาย มีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 อยูํในระดับดีมาก 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  

 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาภาษาอังกฤษ 
- เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการดํา 
เนินงานห๎องเรียนพิเศษเ พ่ือปรึกษา 
หารือการจัดทํากิจกรรม (P) 
- ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงรายละเอียด
การจัดสอนซํอมเสริม (ติว) (P) 
- เตรียมเอกสารและสถานที่ในการจัดติว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1และ4/1 
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- สรุปรายงานผล จัดทํารูปเลํมรายงาน 
ผล 

2564 108 คน 1ธ.ค64 - 31มี.ค65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางนิยม  ทรัพย๑ประเสริฐ               
น.ส.นลินี  สอนชา และคณะ 

นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม     
ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลมํ   มี.ค 65 นางนิยม  ทรัพย๑ประเสริฐ               

น.ส.นลินี  สอนชา และคณะ 
กิจกรรมเรียนรู้วิชาการสัญจร 
- เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการดํา 
เนินงานห๎องเรียนพิเศษเ พ่ือปรึกษา 
หารือการจัดทํากิจกรรม (P) 

2564 108 คน 1 ธ.ค 64-31 มี.ค 65 นางนิยม  ทรัพย๑ประเสริฐ               
น.ส.นลินี  สอนชา และคณะ 
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กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- สรุปรายงานผล จัดทํารูปเลํมรายงาน 
(ผล) 
นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม     
ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลมํ   มี.ค 65 นางนิยม ทรัพย๑ประเสริฐ 

น.ส.นลินี  สอนชาและคณะ 
 

กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ 
- เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการดํา 
เนินงานห๎องเรียนพิเศษเ พ่ือปรึกษา 
หารือการจัดทํากิจกรรม (P) 
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- สรุปรายงานผล จัดทํารูปเลํมรายงาน
ผล 

2564 108 คน 1 ธ.ค 64-31 มี.ค 65 นางนิยม   ทรัพย๑ประเสริฐ               
น.ส.นลินี  สอนชา และคณะ 

นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม     

ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลมํ   มี.ค 65 นางนิยม  ทรัพย๑ประเสริฐ               
น.ส.นลินี  สอนชา และคณะ 

กิจกรรมสอบแข่งขันวิชาการ 
- เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการดํา 
เนินงานห๎องเรียนพิเศษเ พ่ือปรึกษา 
หารือการจัดทํากิจกรรม (P) 
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- สรุปรายงานผล จัดทํารูปเลํมรายงาน 
(ผล) 

2564 108 คน 1ธ.ค64-31ม.ีค65 นางนิยม  ทรัพย๑ประเสริฐ               
น.ส.นลินี  สอนชา และคณะ 

นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม     
ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลมํ   มี.ค 65 นางนิยม  ทรัพย๑ประเสริฐ               

น.ส.นลินี  สอนชา และคณะ 
กิจกรรมจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนของนักเรียน 

2564 108 คน 1ธ.ค64-31ม.ีค65 นางนิยม  ทรัพย๑ประเสริฐ               
น.ส.นลินี  สอนชา และคณะ 



155 
 
 

 

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนทําว๎ุงวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สพม.ลพบุร ี
 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการดํา 
เนินงานห๎องเรียนพิเศษเ พ่ือปรึกษา 
หารือการจัดทํากิจกรรม (P) 
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- สรุปรายงานผล จัดทํารูปเลํมรายงาน 
(ผล) 
นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม     

ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลมํ   มี.ค 65 นางนิยม   ทรัพย๑ประเสริฐ               
น.ส.นลินี  สอนชา และคณะ 

 
5. งบประมาณที่ใช้  

 
ที ่

 
รายการกิจกรรม (ทั้งที่ใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 

งบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ภาษาอังกฤษ 

57,600 
(เงินบริจาค) 

- - - 

2 กิจกรรมเรียนรู๎วิชาการสัญจร - 3,000 - - 
3 กิจกรรมเข๎าคํายวิชาการ - 5,000 - - 
4 กิจกรรมสอบแขํงขันวิชาการ - 2,000 - - 
5 กิจกรรมจัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอ

การจัดการเรียน 
- - 24,900 - 

รวม 57,600 10,000 24,900 - 
 

6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่
รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวนเงิน 

 
1.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษ (เงินบริจาค) 

   

1 คําวิทยากร  1,200 57,600 
2. กิจกรรมเรียนรู๎วิชาการสัญจร   3,000 
3. กิจกรรมเข๎าคํายวิชาการ   5,000 
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4. กิจกรรมสอบแขํงขันวิชาการ   2,000 

ที ่
รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวนเงิน 

5. กิจกรรมจัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอ
การจัดการเรียน 

   

7 คําวัสดุอุปกรณ๑ท่ีเอ้ือตํอการเรียนของนักเรียน   24,900 
รวม 92,500 

 
7. การประเมินผล 

ตัวบํงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
เป็นไปตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ๑
ระดับดีข้ึนไป 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

2.นักเรียนมีทักษะและความพร๎อม
ทางด๎านการสื่อสารภาษาตํางประเทศ 

ประเมินจากผลงานนักเรียนที่เข๎า
รํวม 

แบบประเมินกิจกรรม 

 
                   
                  ผู๎เสนอโครงการ                                                       ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
                            

  (นางนิยม ทรัพย๑ประเสริฐ)          (นายจิตวิทย๑ มุสิกะสินธุ๑)   
ตําแหนํง ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน๎าที่  รองอํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
        หัวหน๎าโครงการห๎องเรียนพิเศษ 
 
 
 
 

ผู๎อนุมัติโครงการ 
 
 
 

                                                       (นายนรงค๑ โสภา) 
                                           ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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                                      โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 

 
โครงการล าดับท่ี 20 
ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 3,5  
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1,3 
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 1,5,6 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 1,3  
กลุ่มสาระฯ/งาน  โครงการโรงเรียนสุจริตและ 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

กลุํมบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางอาภรณ๑ศิริ  สุริยะโวหาร 
 

1. หลักการและเหตุผล  
                โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ เป็นการดําเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ ๙ และตามพระราชประสงค๑ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 10 เพ่ือพัฒนาให๎
เยาวชนสํวนใหญํของประเทศเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู๎ ความสามารถ เป็นคนดี คนเกํงและมีความสุข 
                 ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได๎มอบหมายให๎รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ 
(หมํอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ดําเนินงานตามนโยบายภายใต๎กรอบยุทธศาสตร๑ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดย
รํวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในฐานะผู๎รับผิดชอบการจัดการศึกษาสําหรับเยาวชนสํวนใหญํ
ของประเทศให๎เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเพ่ือเป็นการสืบสานศาสตร๑พระราชา และสนองพระราชกระแสรับสั่งของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชวาทด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10 

        โรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร จึงจัดทําโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพ่ือมุํงปลูกฝ๓งให๎ผู๎บริหาร 
ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการปลูกฝ๓งคุณธรรม 5 ประการ ได๎แกํ 1) พอเพียง 2) กตัญ๒ู 3) 
ซื่อสัตย๑สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ๑คุณธรรม  และดําเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ตํอไป 
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         2. วัตถุประสงค์ 

     1. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีกระบวนการเรียนรู๎ที่เทําทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในศตวรรษท่ี 21  
     2. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีทักษะกระบวนการคิด อยํางมีวิจารณญาณ 
     3. เพ่ือให๎ผู๎บริหาร ครู นักเรียนมีความซื่อสัตย๑สุจริต กตัญ๒ู รับผิดชอบ อยูํอยํางพอเพียง มี

อุดมการณ๑คุณธรรม 
          
 3. เป้าหมาย 
          เชิงปริมาณ ผู๎เรียนจํานวน 593 คน ครู 34 คน ได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎,ทักษะและ
คํานิยมตามคุณลักษณะของโรงเรียนดีต๎องมีที่ยืน 
                   เชิงคุณภาพ  ผู๎เรียน ครู ผู๎ปกครอง มีความรู๎,ทักษะและคํานิยมตามเปูาหมายที่โรงเรียนดีต๎อง
ที่ยืนกําหน 
         4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  
(ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ  พอเพียง) 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน   
-นิเทศ ติดตามเริ่ม /ระหวําง สิ้นสุด 
 กิจกรรม 

2564 ครูทุกคนๆละ  
1 รายวิชา  

ธ.ค.64-ม.ค.65 นางอาภรณ๑ศริิ สรุิยะโวหาร 
 

2. กิจกรรม(เก็บก่อนกลับ)รักษ์โลก
ด้วย 3R ท่าวุ้งเราท าได้ Reduce  
Reuse  Recycle 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน  
-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุด
กิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํา
รูปเลํม 

2564 ครู 34 คน
นักเรียน 
593 คน 
ผู๎ปกครอง 
50 คน 

พ.ย.64-ก.ย.65 นางอาภรณ๑ศริิ สรุิยะโวหาร 
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3. กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน  
-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุด 
 กิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม  

2564  นักเรียน 60 คน ธ.ค.64 
 
 

นางอาภรณ๑ศริิ สรุิยะโวหาร 
 
 

4. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน 
-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุด 
 กิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม 

2564 นักเรียน 
593 คน 
ครู 34 คน 

ธ.ค.64-ก.ย.65 นางอาภรณ๑ศริิ สรุิยะโวหาร 
 
 
 

5. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงงานคุณธรรม 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน 
-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุด 
 กิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม 

2564 ครู 34 คน ธ.ค.64 นางอาภรณ๑ศริิ สรุิยะโวหาร 
 
 
 

6.กิจกรรมจัดท าป้ายโรงเรียน 
   คุณธรรม สพฐ 

๒๕๖๔ -ปูายโรงเรียน 
คุณธรรมสพฐ. 
๒ ปูาย 
-ปูายไวนิล 
พุทธศาสน 
สุภาษิต ๒๐ 
แผํน 

ม.ค.๖๕ นายมานะชัย  ชลชีชินเทศน๑ 
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ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 กิจกรรมจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎บูรณาการ

คุณธรรมโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร   
      - - 

     - 
- 

2 กิจกรรมเก็บกํอนกลับ(รักษ๑โลกด๎วย 3R ทําวุ๎งเรา 
  ทําได๎ Reduce  Reuse  Recycle) 

- - 
- 

- 

3 กิจกรรมคํายยุวชนคนคุณธรรม - - 2,015 - 
4 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม - - 5,200 - 
5 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคุณธรรม - - 3,850 - 
6. กิจกรรมจัดทําปูายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. - - 7,000 - 

รวมทั้งสิ้น - - 18,065 - 
   
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 1. กิจกรรมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ

คุณธรรม   
- - - 

 2. กิจกรรมเก็บก่อนกลับ(รักษ์โลกด้วย 3R ท่าวุ้ง
เราท าได้ Reduce  Reuse  Recycle) 

 
- 

 
- 

 
- 

 3.กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม    
1 กระดาษขาวA4 3 รีม 115.- 345.- 
2 กระดาษฟิปชาร๑ท 30แผํน 4.- 120.- 
3 ปูายไวนิว 1 ปูาย  400.- 400.- 
4 ปากกาเคมี 2 หัว (คละสี) 30 ด๎าม 20.- 600.- 
5 สีไม๎กลํอง 12 สี 10 กลํอง 50.- 500.- 
6 ปากกาลูกลื่น 5 ด๎าม 10.- 50.- 

รวม 2,015.- 
 4. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม    

1 บอร๑ดโครงงานพลาสติก 24 บอร๑ด 85.- 2,040.- 
2. ของรางวัล   1,000.- 
3. แฟูมสะสมผลงาน 24 แฟูม 90.- 2,160.- 

รวม 5,200.- 
 5. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โครงงานคุณธรรมบุคลากรครู 
   

1 ปูายไวนิว 1 ปูาย  400.- 400.- 
2 กระดาษขาวA4       2 รีม 115.- 230.- 
3 กระดาษฟลิฟชาร๑ท 30แผํน 4.- 120.- 
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4 ปากกาเคมี 2 หัว (คละสี) 30 ด๎าม 20.- 600.- 
5 คําวิทยากร 1 คน 500.- 500.- 
6. คําอาหารวิทยากรและครู   50 คน 40.- 2,000.- 

รวม 3,850.- 
 6. กิจกรรมจัดท าป้ายโรงเรียนคุณธรรม    

1. ปูายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 1 ชุด 3,000.- 3,000.- 
2.  ปูายคุณธรรมอัตลักษณ๑ 1 ชุด 3,000.- 3,000.- 
3. ปูายไวนิวพุทธศาสนสุภาษิต 20 แผํน 50.- 1,000.- 

รวม 7,000 
รวมทั้งสิน้ 18,065.- 

      
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. ผู๎เรียนมีกระบวนการเรียนรู๎ที่เทําทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในศตวรรษที่ 21  
2. ผู๎เรียนมีทักษะกระบวนการคิด อยํางมี
วิจารณญาณ 
3. ผู๎บริหาร ครู นักเรียนมีความซื่อสัตย๑สุจริต 
กตัญ๒ู  รั บผิ ดชอบ  อยูํ อ ยํ า งพอเ พีย ง  มี
อุดมการณ๑คุณธรรม 

 
ร๎อยละ 80 
 
ร๎อยละ 80 
 
ร๎อยละ 80 
 

 
ประเมิน, สังเกต 
สอบถาม 
 
 
 
 
 

 
แบบประเมิน 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
ชิ้นงาน 
สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

 
                             ผู๎เสนอโครงการ                                                   ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

       ( นางอาภรณ๑ศิริ  สุริยะโวหาร )             (นายจิตวิทย๑ มุสิกะสินธุ๑)   
ตําแหนํง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ ปฏิบัติหน๎าที่           รองอํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 

หัวหน๎างานโครงการโรงเรียนสุจริตและโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

ผู๎อนุมัติโครงการ 
 

 
                                                       (นายนรงค๑ โสภา) 
                                           ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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  โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
 

โครงการล าดับที่ 21 
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียน

สุจริต) 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 3,5  
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1,3 
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 1 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 1,5,6 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 1,3  
กลุ่มสาระฯ/งาน  โครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มบริหารงาน  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางอาภรณ๑ศิริ  สุริยะโวหาร 

 
 ๑. หลักการและเหตุผล  

               โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต”
(ภายใต๎ชื่อ โรงเรียนสุจริต) เกิดข้ึนเนื่องจาก ยุทธศาสตร๑ชาติวําด๎วยการปูองกันปราบปรามการทุจริต ได๎กําหนด
วิสัยทัศน๑วํา“สังคมไทยมีวินัย โปรํงใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรํวมกันปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 
              โดยมีเปูาหมายหลักในการลดป๓ญหาการทุจริตในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคน
ไทยให๎สูงขึ้น อันจะสํงผลตํอคําดัชนีชี้วัดภาพลักษณ๑คอร๑รัปชั่นของประเทศไทยให๎สูงขึ้น ดังจะเห็นได๎วําป๓ญหา
การทุจริตคอร๑รัปชั่น ยังคงเป็นประเด็นป๓ญหาที่นําเป็นหํวง และเป็นอุปสรรคสําคัญตํอการพัฒนาประเทศ 
              งานโครงการโรงเรียนสุจริตได๎ตระหนักในความสําคัญในการวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก  ให๎แกํ
เยาวชนของชาติซึ่งเป็นกลไกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาและของประเทศชาติใน
อนาคต  โดยมีพันธกิจวําด๎วยการปูองกันการทุจริตคือ องค๑กรแหํงการเรียนรู๎ ปลอดอบายมุข รํวมปูองกันทุจริต
มีความรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย๑ อยูํอยํางพอเพียง มีจิสาธารณะ และ
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคูํกับการพัฒนา ครู ผู๎บริหาร โดยให๎มีบทบาทในกระบวนการดําเนินงานอยําง
มีสํวนรํวม โปรํงใส เสมอภาคและเป็นธรรม 
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       2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีกระบวนการเรียนรู๎ที่เทําทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในศตวรรษท่ี 21  
     2. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีทักษะกระบวนการคิด อยํางมีวิจารณญาณ 
     3. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีวินัย ซื่อสัตย๑ อยูํอยํางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ปลอดอบายมุข ยึดมั่นใน

คุณธรรม จริยธรรมและปูองกันการทุจริต 
               4. เพ่ือให๎ผู๎บริหาร ครู ผู๎ปกครอง ชุมชน มีสํวนรํวมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
          
       3. เป้าหมาย 
          เชิงปริมาณ ผู๎เรียนจํานวน 593  คน ครู 34 คน ได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎,ทักษะและ
คํานิยมตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
                   เชิงคุณภาพ  ผู๎เรียน ครู ผู๎ปกครอง มีความรู๎,ทักษะและคํานิยมตามเปูาหมายที่โรงเรียนสุจริต
กําหนด 
      
      4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม ปปช.น้อย  
เสนอกจิกรรมขออนุมัติ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน   
-คัดเลือกนักเรียน ปปช.น๎อย 
-นักเรียน ปปช.น๎อยและครูประชุม 
 กําหนดกิจกรรม 
-นักเรียน ปปช.น๎อยจัดกิจกรรม 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การตํอต๎านการทุจริต 

2564   593 คน  ม.ค.65 นางอาภรณ๑ศิริ สุริยะโวหาร 

-นิเทศ ติดตามเริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

  มี.ค.64  

2. กิจกรรมการป้องกันการทุจริต 
เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน  
-จัดประชุมครูเพื่อเตรียมการจัดการเรียนรู๎
วิชาต๎านทุจริตศึกษา 

2564   593 คน  พ.ย.64-
ก.ย.65 

นางอาภรณ๑ศิริ สุริยะโวหาร 

-นิเทศ ติดตาม /เริ่ม /ระหวําง สิ้นสุด 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 
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    5.  งบประมาณที่ใช้ 

ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 กิจกรรม ปปช.น๎อย  - - 1,191  
2 กิจกรรมการปูองกันการทุจริต 

 (วิชาต๎านทุจริตศึกษา) 
- - 

851 
 

รวมทั้งสิ้น   2,042  
 
      6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 1. กิจกรรม ปปช.น้อย    

1 สมุดปกอํอน (ของรางวัล) 48 แลํม 12.- 576.- 
2 ปากกาลูกลื่น (ของรางวัล) 60 ด๎าม 6.- 360.- 
3 แฟูมหํวง 3 แฟูม 85.- 255.- 

รวม 1,191.- 
 2. กิจกรรมการป้องกันการทุจริต 

 (วิชาต้านทุจริตศึกษา) 
   

1 กระดาษขาว A4 5 รีม 115.- 575.- 
2 แลคซีน 1 นิ้ว 4 ม๎วน 45.- 180.- 
3 แม็คเย็บกระดาษ 1 อัน 60.- 60.- 
4 ลูกแม็คเบอร๑10 4 กลํอง 7.- 28.- 
5 ปากกาลูกลื่น 1 ด๎าม 8.- 8.- 

รวม 851.- 
รวมทั้งสิ้น 2,042.- 
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7.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. ผู๎เรียนมีกระบวนการเรียนรู๎ที่เทําทันตํอ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในศตวรรษท่ี 21  
2. ผู๎เรียนมีทักษะกระบวนการคิด อยํางมี
วิจารณญาณ 
3. ผู๎เรียนมีวินัย ซื่อสัตย๑ อยูํอยํางพอเพียง มี
จิตสาธารณะ ปลอดอบายมุข ยึดมั่น ใน
คุณธรรม จริยธรรมและปูองกันการทุจริต 
4. ผู๎บริหาร ครู ผู๎ปกครอง ชุมชน มีสํวนรํวม
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
ร๎อยละ 80 
 
 
 
ร๎อยละ 80 
 
 
 
ร๎อยละ 80 

 
ประเมิน, สังเกต 
สอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบประเมิน 
แบบสังเกต 
แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
ชิ้นงาน 
สรุปผลการ
ดําเนินงาน 
 
 

 
 
                          ผู๎เสนอโครงการ                                                   ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

       ( นางอาภรณ๑ศิริ  สุริยะโวหาร )             (นายจิตวิทย๑ มุสิกะสินธุ๑)   
    ตําแหนํง ครู วิทยฐานะชํานาญการ ปฏิบัติหน๎าที่            รองอํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร
หัวหน๎างานโครงการโรงเรียนสุจริตและโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 
 
 

ผู๎อนุมัติโครงการ 
 
 
 

                                                       (นายนรงค๑ โสภา) 
                                           ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
 
โครงการล าดับที่ 22  (ใช้งบค่าจัดการเรียนการสอน) 
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ ๑, ๓, ๔   
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1,๑.๑ ,1.2 
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 2 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 2 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ ๓,๕,๗,๘  
งานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน กลุํมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑ 
 
1.หลักการและเหตุผล 
   การพัฒนานักเรียนให๎เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ สติป๓ญญาความสามารถ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมคาดหวังสูํความเป็นพลเมืองดี โดยผํานกระบวนการ
ทางการศึกษา  นอกจากจะดําเนินการด๎วยการสํงเสริม สนับสนุนนักเรียนแล๎ว การปูองกันและการชํวยเหลือ
แก๎ป๓ญหาตําง ๆ ที่เกิดกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วในทุก
ด๎าน  ทั้งด๎านการสื่อสารเทคโนโลยี ป๓ญหาเศรษฐกิจ ป๓ญหาการแพรํระบาดของสารเสพติด ป๓ญหาครอบครัว 
ป๓ญหาการแขํงขันทุกรูปแบบล๎วนกํอให๎เกิดความทุกข๑ ความวิตกกังวล ความเครียด การปรับตัวไมํเหมาะสมที่
เป็นผลเสียตํอสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข๎อง ด๎วยความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนให๎มีความสมบูรณ๑พร๎อมในลักษณะองค๑รวม ทั้งด๎านรํางกาย สติป๓ญญา ความรู๎ ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทักษะในการดํารงชีวิตอยํางเป็นสุขและมีคุณคํา กลุํมงานบุคคลโรงเรียนทําวุ๎ง
วิทยาคาร จึงได๎ดําเนนิการโครงการสํงเสริมพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางตํอเนื่อง โดยผํานกิจกรรม 
5  ขั้นตอน คือ การรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การสํงเสริมนักเรียน การปูองกันและ
แก๎ไขป๓ญหาและการสํงตํอ   
   เพ่ือมุํงหวังให๎บุคลากรที่เกี่ยวข๎องได๎แกํ ครูที่ปรึกษา ผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียน ชุมชนองค๑กรและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุกฝุายรํวมมือกันดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วยความรัก              
ความเอ้ืออาทรและความเข๎าใจอยํางกัลยาณมิตร  

           โรงเรียนจึงจัดทํา“ โครงการสํงเสริมพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน” เพ่ือชํวยเหลือ
นักเรียนและสร๎างเสริมภูมิคุ๎มกัน ปูองกันไมํให๎เกิดป๓ญหา สํงเสริมพัฒนาตามศักยภาพ ตลอดจนแก๎ไขป๓ญหา
เบื้องต๎นที่เกิดข้ึนกับนักเรียนได๎และพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎มีความเข๎มแข็งตํอไป 
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๒. วัตถุประสงค์ 
   ๑.  เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีและจําเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยไมํขัด

กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ๒.  เพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุขให๎กับผู๎เรียน 
   ๓. เพ่ือจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหมํอาทิอาชญากรรมและความ
รุนแรงในรูปแบบตํางๆยาเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหมํภัยจากไซเบอร๑เป็นต๎น 
             ๔. เพ่ือพัฒนาระบบข๎อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต๎องเป็น
ป๓จจุบันในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผล 

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   ผู๎เรียน จํานวน  ๕๙๓ คน ได๎รับการสํงเสริมพัฒนาดูแลอยํางทั่วถึง 

เชิงคุณภาพ   จัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน 
 
 ๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมส่งเสริมงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- วิเคราะห๑สภาพป๓ญหาในการดําเนินงานระบบ  
  ดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
- เสนอแนวทางแก๎ป๓ญหาโดยกําหนดเป็น 
  โครงการและกิจกรรมตําง ๆ 
- ประชุมคณะกรรมการกําหนดผู๎รับผิดชอบ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการตามแผน 

๒๕๖๔ ๕๙๓ คน พ.ย.๖๔               
–                 

พ.ค.๖๕ 

ครูนายพงศธร สิงห๑บูรณ๑ 

- ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

    

- กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน    
    - จัดทําเอกสาร/เครื่องมือที่เก่ียวข๎อง 
    - จัดครูที่ปรึกษาสร๎างความตระหนักครู 
    - รู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
    - การคัดกรองนักเรียน 
    - การสํงเสริมนักเรียน 
     

๒๕๖๔ ๕๙๓ คน พ.ย.๖๔               
–                 

พ.ค.๖๕ 

นายพงศธร สิงห๑บูรณ๑ 
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กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

    - การปูองกันและชํวยเหลือนักเรียนให๎ 
      คําปรึกษา 
    - การสํงตํอนักเรียนที่มีป๓ญหา 

    

- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม 
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

  
ก.ย.๖๕ นายพงศธร สิงห๑บูรณ๑ 

๒. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการตามแผน 
     * ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
     * ดําเนินการตามกิจกรรม 

๒๕๖๔ ๕๙๓ คน พ.ย.๖๔               
–                 

พ.ค.๖๕ 

นายศักดิ์ชัย นวนเทศ 

- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม 
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

  ก.ย.๖๕ นายศักดิ์ชัย นวนเทศ 

๓. กิจกรรมอบรมกลุ่มเสี่ยง 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการตามแผน 
     * ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
     * ดําเนินการตามกิจกรรม 

๒๕๖๔ ๕๙๓ คน พ.ย.๖๔                 
-                        

พ.ค.๖๕ 

นายศักดิ์ชัย นวนเทศ 

- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม 
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

  ก.ย.๖๕ นายศักดิ์ชัย นวนเทศ 

๔. กิจกรรมตรวจสารเสพติด 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

  
มิ.ย.๖๕ นายศักดิ์ชัย นวนเทศ 

- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการตามแผน 
     * ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง      
     * ดําเนินการตามกิจกรรม 

    

- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม 
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

  ก.ย.๖๕ นายศักดิ์ชัย นวนเทศ 

๕. กิจกรรมปลอดบุหรี่ 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการตามแผน 
     * ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
     * ดําเนินการตามกิจกรรม 

๒๕๖๔ ๕๙๓ คน พ.ย.๖๔   
-  

พ.ค.๖๕ 

นายศักดิ์ชัย นวนเทศ 
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กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม 
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

  พ.ค.๖๕ นายศักดิ์ชัย นวนเทศ 

๖. กิจกรรมอบรมวินัยจราจร 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการตามแผน 
     * ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
     * ดําเนินการตามกิจกรรม 

๒๕๖๔ ๕๙๓ คน พ.ย.๖๔            
-                  

พ.ค.๖๕ 

นายธเนศ  ศรีบุญธรรม 

- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม 
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

   
ก.ย.๖๔ 

 
นายธเนศ  ศรีบุญธรรม 

๗. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการตามแผน 
     * ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
     * ดําเนินการตามกิจกรรม 

๒๕๖๔ ๕๙๓ คน พ.ย.๖๔ 
- 

พ.ค.๖๕ 

น.ส.โชติกา หงส๑สะต๎น 

- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม 
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 
 

   
ก.ย.๖๕ 

 
น.ส.โชติกา หงส๑สะต๎น 

๘. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการตามแผน 
     * ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
     * ดําเนินการตามกิจกรรม 

๒๕๖๔ ๕๙๓ คน พ.ย.๖๔           
-                  

พ.ค.๖๕ 

นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑ 

 -  นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
  - ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.๖๕ นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑ 
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๙. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
  * ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
  * ดําเนินการตามกิจกรรม 
  * ประชาสัมพันธ๑ให๎นักเรียนจัดตั้งพรรค 
  * รับสมัคร/คัดเลือกผู๎สมัคร 
  * ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
  * ประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

๒๕๖๔ ๕๙๓ คน มิ.ย.๖๕ นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑ 

-  นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   มิ.ย.๖๕ นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑ 

๑๐. กิจกรรมอบรมคณะกรรมการนักเรียน 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการตามแผน 
     * ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
     * ดําเนินการตามกิจกรรม 

๒๕๖๔ ๕๙๓ คน มิ.ย.๖๕ นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑ 

- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 
 
 
 
 

  

มิ.ย.๖๕ นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑ 

๑๑. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ๒๕๖๔ ๕๙๓ คน พ.ค.๖๕ นายศักดิ์ชัย นวนเทศ 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการตามแผน 
     * ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
     * ดําเนินการตามกิจกรรม 

    

- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 
 
 
 

  พ.ค.๖๕ นายศักดิ์ชัย นวนเทศ 
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กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑๒. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๔ ๕๙๓ คน มิ.ย.๖๕ นายศักดิ์ชัย นวนเทศ 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการตามแผน 
     * ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
     * ดําเนินการตามกิจกรรม 

    

- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   มิ.ย.๖๕ นายศักดิ์ชัย นวนเทศ 

๑๓. กิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียน 
     ไทยอบอุ่น 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการตามแผน 
     * ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
     * ดําเนินการตามกิจกรรม 

  

ต.ค.๖๕ 
- 

ธ.ค.๖๕ 

นายศักดิ์ชัย นวนเทศ 
นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑ 

- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     

- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   
ก.ย.๖๔ นายศักดิ์ชัย นวนเทศ 

นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑ 
 
๕.  งบประมาณที่ใช้  (ใช้งบค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ กิจกรรม สํงเสริมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน     - - ๒,๐๐๐ - 
๒ กิจกรรมประชุมผู๎ปกครองชั้นเรียน - - ๒,๐๐๐ - 
๓ กิจกรรมอบรมกลุํมเสี่ยง - - - - 
๔ กิจกรรมตรวจสารเสพติด - - - - 
๕ กิจกรรมปลอดบุหรี่ - - ๑,๐๐๐ - 
๖ กิจกรรมอบรมวินัยจราจร - - - - 
๗ กิจกรรมTO BE NUMBER ONE - - - - 
๘ กิจกรรมห๎องเรียนสีขาว   -  - - 
๙ กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน - - ๑,๐๐๐ - 

๑๐ กิจกรรมอบรมคณะกรรมการนักเรียน - - - - 
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ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑๑ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก - - - - 
๑๒ กิจกรรมตํอต๎านยาเสพติด - - - - 
๑๓ กิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทย

อบอุํน 
- ๒๐,๐๐๐ 

- 
- 

รวมทั้งหมด ๒๖,๐๐๐ 
 
๖.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

๑ 
กิจกรรมส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
กระดาษ เอ ๔ ถํายเอกสาร  ๑๖ รีม ๑๒๕ ๒,๐๐๐ 

รวม ๒,๐๐๐ 

๒ 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน    
น้ําดื่มแบบแก๎ว ๒๐ กลํอง ๑๐๐ ๒,๐๐๐ 

รวม ๒,๐๐๐ 

๓ 
กิจกรรมอบรมกลุ่มเสี่ยง    
๑. อาหารวําง - - - 

 ๒. ของขวัญวิทยากร - - - 
รวม - - - 

๔ 
กิจกรรมตรวจสารเสพติด    
น้ํายาตรวจสารเสพติด - - - 

๕ 
กิจกรรมปลอดบุหรี่    
ปูายงดสูบบุหรี่ - - ๑,๐๐๐ 

รวม ๑,๐๐๐ 
๖ กิจกรรมอบรมวินัยจราจร   - 
๗ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE   - 
๘ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว     - 
๙ กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน   - 

๑๐ กิจกรรมอบรมคณะกรรมการนักเรียน   - 
๑๑ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก   - 
๑๒ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก   - 
๑๓ กิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น   ๒๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐ 
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๗.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

๑.  ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดี
และจําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยไมํขัดกับ 
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๒.  ผู๎เรียนมีความมั่นคงในสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรง
เป็นประมุข 
๓. การจัดระบบการดูแลและปูองกันภัย
คุกคามในรูปแบบใหมํอาทิอาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบตํางๆยาเสพติด
ภัยพิบตัิจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหมํ
ภัยจากไซเบอร๑เป็นต๎น 
๔. ระบบข๎อมูลรายบุคคลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต๎องเป็น
ป๓จจุบันในการวางแผนการบริหารจัด
การศึกษาการติดตามประเมินและ 
รายงานผล 

 
ร๎อยละ ๗๐ 
 
 
ร๎อยละ ๙๐ 
 
 
 
ร๎อยละ ๗๐ 
 
 
 
 
ร๎อยละ ๗๐ 
 
 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมิน 
  คุณลักษณะ 
- สอบถาม 
 

 
แบบรายงานผลการ
ดําเนินงานระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
                 ผู๎เสนอโครงการ                                ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 

  (นายพงศธร  สิงห๑บูรณ๑)                       (นายจิตวิทย๑  มุสิกะสินธุ๑)   
ตําแหนํง ครู ปฏิบัติหน๎าที่     รองผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 

 หัวหน๎างานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
 
 

ผู๎อนุมัติโครงการ 
 
 

(นายนรงค๑  โสภา) 
ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคา 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
โครงการล าดับที่ 23  
ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 1, 3, และ 5  
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1  
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 2 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่  5 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 3, 8 
กลุ่มสาระฯ/งานคุณธรรมนักเรียน กลุํมบริหารงานบุคคล งานนโยบายและกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรัชนีกร พัดมณีรัตน๑ 
 
1.หลักการและเหตุผล  
  จากการวิเคราะห๑คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของคนไทยตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 
2 กําหนดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค๑ ประกอบด๎วยเบญจคุณ 5 ประการ หนึ่งในนั้นคือ  มีคุณธรรม 
มีความดี เข๎าถึงความงามและความจริง ดําเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต สอดคล๎องกับ
มาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียน วําด๎วยการมีคุณลักษณะและ
คํานิยมท่ีดี, มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย, การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตําง, และมีสุขด
ภาวะทางรํางกายและจิตสังคม อีกท้ังสอดคล๎องกับคุณธรรมที่พึงประสงค๑ 8 ประการของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551อีกด๎วย  
  จากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินพบวําผู๎เรียนโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ตามหลักสูตร อยูํในระดับ ดี     
  โรงเรียนจึงได๎จัดทํา “โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑” นี้ตํอเนื่องเพ่ือ
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑เพ่ิมข้ึนให๎อยูํในระดับคุณภาพ ดีเลิศ เป็นคนดีของ
สังคม และประเทศชาติสืบไป 
 
2. วัตถุประสงค ์
   1.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ตามหลักสูตรและมีคุณลักษณะที่จําเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
   2.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
   3.  เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการ
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  ผู๎เรียน จํานวน  480 คน ได๎รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑ 

เชิงคุณภาพ  ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑อยูํในระดับดีเลิศ 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.9  2564 34 คน ต.ค.64 น.ส.รัชนีกร พัดมณรีัตน๑ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ     
- แตํงตั้งคณะกรรมการ     
- ดําเนินการตามแผน 
   - ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
   - แจ๎งคณะครูรํวมพิธีวันคล๎ายวันสวรรคต 
     ร.9   
  - จัดซื้อดอกไม๎และอุปกรณ๑พวงมาลา 
 - จัดทําพวงมาลา 

    

- นิเทศตดิตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ต.ค.64 น.ส.รัชนีกร พัดมณรีัตน๑ 

2. กิจกรรมวันปิยมหาราช  2564 34 คน ต.ค.64 น.ส.รัชนีกร พัดมณรีัตน๑ 

- เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ     
- แตํงตั้งคณะกรรมการ     
- ดําเนินการตามแผน 
   - ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
   - แจ๎งคณะครูรํวมพิธีวันปิยมหาราช 
 - จัดซื้อดอกไม๎และอุปกรณ๑พวงมาลา 
 - จัดทําพวงมาลา 

    

- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ต.ค.64 น.ส.รัชนีกร พัดมณรีัตน๑ 

3. กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.9  

2564 34 คน ธ.ค.64 น.ส.รัชนีกร พัดมณรีัตน๑ 

- เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ     
- แตํงตั้งคณะกรรมการ   ธ..ค. 64  
- ดําเนินการตามแผน 
   - ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
   - แจ๎งคณะครูรํวมพิธีวันคล๎ายวันเฉลิมพระ   
     ชนมพรรษา ร.9 
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 - จัดซื้อดอกไม๎และอุปกรณ๑พวงมาลา 
 - จัดทําพวงมาลา 
- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.64 น.ส.รัชนีกร พัดมณรีัตน๑ 
4. กิจกรรมธนาคารโรงเรียนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  

2564 593 คน พ.ย. 64, 
มิ.ย. 65 

น.ส.รัชนีกร พัดมณรีัตน๑ 

-เสนอกิจกรรมธนาคารโรงเรียนเพื่อขออนุมัติ     

-รับสมัครพนักงานธนาคาร     

-อบรมการปฏิบัติงานให๎กับพนักงานธนาคาร     

-ให๎บริการรับฝาก-ถอนเงิน     

-รณรงค๑สํงเสริมการออมทรัพย๑     

- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     

- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย. 65 น.ส.รัชนีกร พัดมณรีัตน๑ 

5. กิจกรรมอ าลาสถาบัน  2564 593 คน มี.ค. 65 น.ส.รัชนีกร พัดมณรีัตน๑ 

- เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ     

- แตํงตั้งคณะกรรมการ     

- ดําเนินการตามแผน 
   - ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
   - แจ๎งคณะครูรํวมกิจกรรม 

  
  

- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     

- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย. 65 น.ส.รัชนีกร พัดมณรีัตน๑ 

6. กิจกรรมไหว้ครู 2564 593 คน มี.ค. 65 น.ส.รัชนีกร พัดมณรีัตน๑ 

- เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ     

- แตํงตั้งคณะกรรมการ     

- ดําเนินการตามแผน 
   - ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
   - แจ๎งคณะครูรํวมพิธีวันไหว๎ครู 

  
  

- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     

- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย. 65 น.ส.รัชนีกร พัดมณรีัตน๑ 

7. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระราชินี ร.10 

2564 593 คน ส.ค. 65 น.ส.รัชนีกร พัดมณรีัตน๑ 

- เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ     

- แตํงตั้งคณะกรรมการ     

- ดําเนินการตามแผน 
   - ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
   - แจ๎งคณะครูรํวมพิธีวันคล๎ายวันพระราช

  
ส.ค.65  
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สมภพสมเด็จพระราชินี ร.10 
 - จัดซื้อดอกไม๎และอุปกรณ๑ 
- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     

- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย. 65 น.ส.รัชนีกร พัดมณรีัตน๑ 

8. กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 

2564 593 คน ก.ค. 65 น.ส.รัชนีกร พัดมณรีัตน๑ 

- เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ     

- แตํงตั้งคณะกรรมการ     

- ดําเนินการตามแผน 
   - ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 
   - แจ๎งคณะครูรํวมพิธีวันคล๎ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระราชินี ร.10 
 - จัดซื้อดอกไม๎และอุปกรณ๑ 

  

ก.ค.65  

- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     

- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย. 65 น.ส.รัชนีกร พัดมณรีัตน๑ 

9.กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 

  
ส.ค.65 น.ส.รัชนีกร พัดมณรีัตน๑ 

- เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ     
- แตํงตั้งคณะกรรมการ     
- ดําเนนิการตามแผน 
   - ประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข๎อง 
   - แจ๎งคณะครูรํวมกิจกรรมวันคล๎ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิตติ์
พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

  

ส.ค.65  

- นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม     
- ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย. 65 น.ส.รัชนีกร พัดมณรีัตน๑ 
 

5. งบประมาณที่ใช้  (ใช้งบ  ค่าจัดการเรียนการสอน) 
 
ที ่

รายการกิจกรรม 
(ทั้งที่ใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 

งบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมวันคล๎ายวันสวรรคต ร.9 - - 500 - 
2 กิจกรรมวันปิยมหาราช - - 500 - 

3 
กิจกรรมวันคล๎ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.9 

- - 500 
- 

4 
กิจกรรมธนาคารโรงเรียนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - 1500 
- 
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ที ่

รายการกิจกรรม 
(ทั้งที่ใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 

งบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

5 กิจกรรมอําลาสถาบัน - - 1500 - 
6 กิจกรรมวันไหว๎ครู - - 2,000 - 

7 
กิจกรรมวันคล๎ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระราชินี ร.10 

- - 500 
- 

8 
กิจกรรมวันคล๎ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ร.10 

- - 500 
- 

9 

กิจกรรมวันคล๎ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง 

- - 500 

- 

 รวมเงินทั้งสิ้น - - 8,000 - 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
  1. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.9    
1 ดอกไม๎ 1 ถุง 200 200 
2 ดอกดาวเรือง 3 หํอ 25 75 
3 กรรไกร 1 อัน 20 20 
4 เข็มมือ No.5 1 หํอ 15 15 
5 ด๎ายร๎อยมาลัย 1 หลอด 35 35 
6 ตะปู 1 หํอ 20 20 
7 ดอกไม๎ 1 ชุด 135 135 

รวม 500 
  2. กิจกรรมวันปิยมหาราช    
1 ดอกรัก 1 ถุง 200 200 
2 ดอกกุหลาบ 3 หํอ 25 75 
3 กรรไกร 1 อัน 20 20 
4 เข็มมือ No.5 1 หํอ 15 15 
5 ด๎ายร๎อยมาลัย 1 หลอด 35 35 
6 ตะปู 1 หํอ 20 20 
7 ดอกไม๎ 1 ชุด 135 135 

รวม 500 
  3. กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9    
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1 ดอกไม๎ 1 ถุง 200 200 
2 ดอกดาวเรือง 3 หํอ 25 75 
3 กรรไกร 1 อัน 20 20 
4 เข็มมือ No.5 1 หํอ 15 15 
5 ด๎ายร๎อยมาลัย 1 หลอด 35 35 
6 ตะปู 1 หํอ 20 20 
7 ดอกไม๎ 1 ชุด 135 135 

รวม 500 

  
4. กิจกรรมธนาคารโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 - - 1,500 

  5. กิจกรรมอ าลาสถาบัน       
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1 ด๎ายสายสิญจน๑ 2 ม๎วน 150 300 
2 ดอกไม๎ตกแตํงงาน 15 ชุด 100 1000 
3 ดอกไม๎โต๏ะหมูํ 2  ชุด 100 200 

รวม 1,500 
 6.วันไหว้ครู    
 -ดอกไม๎ตกแตํงงาน 15 ชุด 100 1500 
 -ดอกไม๎โต๏ะหมูํ 2 ชุด 100 500 

รวม 2,000 

  
7. กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระราชินี ร.10 

    

1 ดอกไม๎ 1 ถุง 200 200 
2 ดอกดาวเรือง 3 หํอ 25 75 
3 กรรไกร 1 อัน 20 20 
4 เข็มมือ No.5 1 หํอ 15 15 
5 ด๎ายร๎อยมาลัย 1 หลอด 35 35 
6 ตะปู 1 หํอ 20 20 
7 ดอกไม๎ 1 ชุด 135 135 

รวม 500 

  
8. กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 

    

1 ดอกไม๎ 1 ถุง 200 200 
2 ดอกดาวเรือง 3 หํอ 25 75 
3 กรรไกร 1 อัน 20 20 
4 เข็มมือ No.5 1 หํอ 15 15 
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5 ด๎ายร๎อยมาลัย 1 หลอด 35 35 
6 ตะปู 1 หํอ 20 20 
7 ดอกไม๎ 1 ชุด 135 135 

รวม 500 

  
9. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 

    

1 ดอกไม๎ 1 ถุง 200 200 
2 ดอกดาวเรือง 3 หํอ 25 75 
3 กรรไกร 1 อัน 20 20 
4 เข็มมือ No.5 1 หํอ 15 15 
5 ด๎ายร๎อยมาลัย 1 หลอด 35 35 
6 ตะปู 1 หํอ 20 20 
7 ดอกไม๎ 1 ชุด 135 135 

รวม 500 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,000 

 
7.  การประเมินผล 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

 
วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1.  ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ตามหลักสูตร
และมีคุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี21 
2.  ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
3.  ผู๎เรียนนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูํการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
 

 
ร๎อยละ 95 

 
ร๎อยละ 90 
ร๎อยละ80 

 

 
สังเกต-
พฤติกรรม, 
สอบถาม 
ประเมิน 
 
 

 
แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
แบบสังเกต-
พฤติกรรม, 
แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
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 ผู๎เสนอโครงการ               ผู๎เห็นชอบโครงการ                                            
 
 
 
                (นางสาวรัชนีกร  พัดมณีรัตน๑)                          (นายจิตวิทย๑  มุสิกะสินธุ๑ )                 
ตําแหนํง ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน๎าที่  รองผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
       หัวหน๎างานสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม   

 
 
 
ผู๎อนุมัติโครงการ 

 
 
 

(นายนรงค๑  โสภา)   
ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
 

โครงการล าดับที่ 24 
ชื่อโครงการ บริหารส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
 สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 6  
 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ของ  สพฐ.  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     มาตรฐานที ่2 
 สนองยุทธศาสตร๑ที่ 4 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570  
     การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการศึกษา  กลยุทธ๑ที่ 3 
 สนองกลยุทธ๑สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่  3 
 สนองกลยุทธ๑โรงเรียน กลยุทธ๑ที่  4 
กลุ่มสาระฯ/งาน บริหารสํานักงานบุคคล กลุํมบริหารงานบุคคล งานนโยบายและกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธนาวรรณ  ควบคุม 
 
1.หลักการและเหตุผล 

แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร๑ที่ 6 วําด๎วยการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความเป็นธรรม สร๎างขวัญกําลังใจและสํงเสริมให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มตามศักยภาพ และสอดคล๎องกับ
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา พัฒนาครูและบุลากรให๎มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยเน๎นการจัดสรรงบประมาณให๎โรงเรียนรวมทั้งการสํงเสริมให๎มีการระดม
ทรัพยากรจากองค๑กรตํางๆ เพ่ือพัฒนาครูและผู๎บริหารตามความต๎องการจําเป็นอยํางมีประสิทธิภาพ 
 จากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา  2563 ผลการประเมินพบวําผู๎บริหารและคณะครูโรงเรียน
ทําวุ๎งวิทยาคาร ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยูํในระดับคุณภาพด ี
 โรงเรียนจึงได๎จัดทํา “โครงการบริหารสํานักงานกลุํมบริหารงานบุคคล งานนโยบายและกิจการ
นักเรียน” เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน๎าที่และการบริหารจัดการศึกษา ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให๎งานสํานักงานบริหารงานบุคคล งานนโยบายและกิจการนักเรียน มีวัสดุ - อุปกรณ๑ในการ
บริหารงานอยํางเพียงพอ 
 2. เพื่อกํากับ ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการกลุํม
บริหารงานบุคคล งานนโยบายและกิจการนักเรียน 
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 3. เพื่อให๎งานบริหารบุคคล สามารถประสานงานการดําเนินงาน ด๎านตํางๆกับหนํวยงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข๎อง 
  
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  บุคลากร จํานวน 593 คน ได๎รับการพัฒนาปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
          เชิงคุณภาพ  ผู๎บริหารมีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาส านักงานกลุ่มบุคคล งาน
แผน และงานกิจการนักเรียน 

2564 593 คน ธ.ค.64,  
 มิ.ย.65 

ธนาวรรณ  ควบคุม 

- เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ     
- ดําเนินการตามแผน 
- สํารวจราคาวัสดุ – อุปกรณ๑ 
- จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ๑งานฝุายบุคคล 
- จัดเก็บรักษาและพร๎อมใช๎ 

    

- จัดทําเอกสารฝุายบุคคล 
- จัดทําสารสนเทศของฝุาย 

    

- นิเทศ ติดตามเริ่ม /ระหวําง สิ้นสุดกิจกรรม     
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม   ก.ย.65 ธนาวรรณ  ควบคุม 
 
5.  งบประมาณที่ใช้  
 

ที ่ รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 กิจกรรมบริหารฝุายบุคคลและกิจการนักเรียน - - 

25,745 
- 

รวมทั้งสิ้น 25,745 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 1. กิจกรรมกิจกรรมบริหารฝ่ายบุคคล    

1 เครื่อง External  Harddisk 2 เครื่อง 2,000 4,000 
2 คําอาหารประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   1,600 
3 ของที่ระลึกตํารวจจราจร 4 ชุด 250 1,000 
4 คําทําคูํมือนักเรียน 150 เลํม 33 7,000 
5 วัสดุอุปกรณ๑สํานักงาน   3,345 
6 รูปบุคลากร   1,000 
7 คําซํอมบํารุง   3,000 
8 ปูายไวนิลงานกิจการนักเรียน   5,000 

รวม 25,745 
 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. งานสํานักงานบริหารงานบุคคล งานนโยบาย
และกิจการนักเรียน มีวัสดุ - อุปกรณ๑ในการ
บริหารงานอยํางเพียงพอ 
2. กลุํมบริหารงานบุคคล งานนโยบายและกิจการ
นักเรียน สามารถกํากับ ติดตามประเมินและ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติ
ราชการ 
3. งานบริหารบุคคล สามารถประสานงานการ
ดําเนินงาน ด๎านตํางๆกับหนํวยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

 
ร๎อยละ 90 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
 
 
ร๎อยละ 90 

 
สอบถาม 
 
 
ประเมินตามเกณฑ๑
มาตรฐานตํางๆ 
 
 
 

 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
แบบบันทึกตํางๆ 
แบบสอบถาม 
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 ผู๎เสนอโครงการ         ผู๎เห็นชอบโครงการ                                                    
 
 
 
 
    ( นางสาวธนาวรรณ  ควบคุม )            ( นายจิตวิทย๑  มุสิกะสินธุ๑ )   
   ตําแหนํง    ครูผู๎ชํวย  ปฏิบตัิหน๎าที่    รองผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
หัวหน๎าสํานักงานกลุํมบริหารงานบุคคล 
    งานนโยบายและกิจการนักเรียน                 
 
 
 
 

 
ผู๎อนุมัติโครงการ             

 
 
 

(นายนรงค๑  โสภา)   
ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 
โครงการล าดับที่ 25 
ชื่อโครงการ โครงการจัดการระบบนิเวศน์การเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตในสถานศึกษาอย่างปลอดภัย 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ ๕, ๖ 
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 2  (2.5, 2.6)  
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 2 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 3 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 6, 9, 10  
กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน  :    กลุํมบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            :    นายมานะชัย  ชลชีชินเทศน๑ 
 
1.หลักการและเหตุผล 

แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร๑ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ ยุทธศาสตร๑ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา   แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) กลยุทธ๑ที่ ๑ สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎
ผู๎เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคล๎องกับมาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ 
ตลอดจนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ โดยเฉพาะแผน
แมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอ
การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย๑ การพัฒนาเด็กชํวงวัยเรียน/วัยรุํน ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู๎ที่
ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และพหุป๓ญหาของมนุษย๑ที่หลากหลาย โดยมีเปูาประสงค๑ให๎
ผู๎เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได๎รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํ โรคอุบัติซ้ํา และรองรับวิถีชีวิตใหมํ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการมีสุขภาวะที่ดี   
  เพ่ือให๎สถานศึกษามีอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตามเกณฑ๑ มีสิ่งแวดล๎อมที่ดี มี
บรรยากาศรํมรื่น มีสภาพการเรียนรู๎ที่ปลอดภัย มีการสร๎างแหลํงเรียนรู๎ที่เข๎มแข็ง พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎มี
คุณภาพ และสํงเสริมสนับสนุนการสร๎างจิตสํานึกให๎ผู๎เรียนรักษ๑สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน๎อมนํา
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แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต สํงเสริมให๎มีการจัด
สภาพแวดล๎อม และสร๎างระบบนิเวศน๑การเรียนรู๎ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให๎ผู๎เรียนมีความปลอดภัย มีความ
อบอุํน และมีความสุขในสถานศึกษา 
 โรงเรียนจึงได๎จัดทํา โครงการจัดการระบบนิเวศน๑การเรียนรู๎เพ่ือคุณภาพชีวิตในสถานศึกษาอยําง
ปลอดภัย เพ่ือพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ ให๎มีคุณภาพ และสํงเสริมสนับสนุนการสร๎างจิตสํานึกให๎ผู๎เรียนรักษ๑
สิ่งแวดล๎อมมีการจัดสภาพแวดล๎อม และสร๎างระบบนิเวศน๑การเรียนรู๎ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสํงเสริมให๎มีการจัดสภาพแวดล๎อมและสร๎างระบบนิเวศน๑การเรียนรู๎ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา          
 2. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอํุน และมีความสุขในสถานศึกษา 
 3. เพ่ือจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ เชํน อาชญากรรม ความรุนแรง ภัย
พิบัติและภัยจากโรคอุบัติใหมํ 
 ๔. เพ่ือเสริมสร๎างสวัสดิการให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได๎รับความปลอดภัย มีความอบอํุน ได๎รับ
การดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  ร๎อยละ ๘๐  

เชิงคุณภาพ มีสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการมีสุขภาวะที่ดี  มีระบบนิเวศน๑การเรียนรู๎ที่เหมาะสม และมี
สํานึกรักษ๑สิ่งแวดล๎อม น๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
  -เสนอกิจกรรมขออนุมัติโครงการ 
  -แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
  -ดําเนินการตามแผน 
     -ประชุมคณะทํางานสํวนที่เกี่ยวข๎อง 
     -สํารวจความเสียหาย/สํวนชํารุด 
     -การซํอมบํารุง 
  -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุดกิจกรรม 
  -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 

2564 593 คน ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายมานะชัย ชลชีชินเทศน๑ 
นายธเนศ ศรีบุญธรรม 
นายวรวิทย๑ ชิดชอบ 
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5. งบประมาณที่ใช้ 

ที ่ รายการกิจกรรม 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 งานซํอมบํารุง - - ๒๐๐,000 - 

รวมทั้งหมด ๒๐๐,๐๐๐ 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

จ านวน 
/ต่อหน่วย 

รวม 

 1. กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้    
1 การซํอมบํารุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม - - ๒๐๐,000 

รวม - - ๒๐๐,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
     1. มีการจัดสภาพแวดล๎อมและสร๎างระบบ
นิเวศน๑การเรียนรู๎ที่ปลอดภัยใน 
     2.  ผู๎เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอํุน และมี
ความสุขในสถานศึกษา 
     3. มีการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัย
คุกคามในรูปแบบใหมํ เชํน อาชญากรรม ความ
รุนแรง ภัยพิบัติและภัยจากโรคอุบัติใหมํ 
     4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวัสดิการที่ดี
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
ร๎อยละ 90 
 
ร๎อยละ 80 
 
ร๎อยละ 80 
 
 
ร๎อยละ 80 
 
 

 
ประเมิน 
 
สังเกต,สัมภาษณ๑ 
 
สอบถาม 
 
 
ประเมิน 
 
 

 
-แบบประเมิน 
 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
-แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 
 
-แบบประเมิน 
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ผู๎เสนอโครงการ               ผู๎เห็นชอบโครงการ                                            

 
 
 
                (นายมานะชัย ชลชีชินเทศน๑ )                          (นายจิตวิทย๑  มุสิกะสินธุ๑ )                     
ตําแหนํง ครู วิทยฐานะชํานาญการ ปฏิบัติหน๎าที่            รองผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
      หัวหน๎ากลุํมบริหารทั่วไป  
 
  

 
ผู๎อนุมัติโครงการ 

 
 
 

(นายนรงค๑  โสภา)   
ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี 

 

โครงการล าดับที่ 25 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากร  
ความสอดคล้อง  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
   สนองยุทธศาสตร๑  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ๑ที่ 3 
   สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสพฐ. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       มาตรฐานที่ 1, 2, และ 3 
   สนองยุทธศาสตร๑ที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   
       การสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กลยุทธ๑ที่ 2 
   สนองกลยุทธ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลยุทธ๑ที่ 3 
   สนองกลยุทธ๑โรงเรียน  กลยุทธ๑ที่ 7  
กลุ่มสาระฯ/งาน  8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางทิพวรรณ  เภาด๎วง 
 
1.หลักการและเหตุผล 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได๎กําหนดให๎สถานศึกษาใช๎หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551เพ่ือให๎บุคลากรในสถานศึกษาได๎พัฒนาศักยภาพ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคารจึงได๎จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให๎บุคลากรได๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
และเตรียมพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและนํามาประยุกต๑ใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
ให๎มีประสิทธิภาพ  

หวังเป็นอยํางยิ่งวําจะเป็นประโยชน๑ตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาศักยภาพให๎แกํ
บุคลากรให๎มีการพัฒนาตํอยอดงานของตนเองและพัฒนาผู๎เรียนตํอไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอน                                           
2. เพ่ือเสริมสร๎างวิสัยทัศน๑ใหมํ  นํานวัตกรรมใหมํจากสถานศึกษาที่ไปศึกษาดูงาน มา

ประยุกต๑ใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3. เป้าหมาย 
      ครูและบุคลากร  จํานวน    40    คน 
 
 



192 
 
 

 

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนทําว๎ุงวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สพม.ลพบุร ี
 

 
 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ(PDCA) 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนาบุคลากร 2564 40 คน  ม.ค. – ก.ย.64 
 

นางทิพวรรณ เภาด๎วง 
นางสาวธนาวรรณ ควบคุม -เสนอโครงการขออนุมัติ 

-แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารการดําเนินการ 
-ประชุม วางแผน 
-ดําเนินกิจกรรม 
-นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหวําง/สิ้นสุด กิจกรรม 
-ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดทํารูปเลํม 
 
5.  งบประมาณที่ใช้ 
 
ที ่

 
รายการกิจกรรม (ทั้งท่ีใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 

งบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร  - 100,000 - - 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร    

รวม 100,000 
 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรพึงพอใจการศึกษาดูงาน  
2. ครูได๎รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู และสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
ร๎อยละ 80 
 
 
 
 

 
สํารวจ สอบถาม 

 
 
 

 
แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
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ผู๎เสนอโครงการ               ผู๎เห็นชอบโครงการ                                            

 
 
 

(นางทิพวรรณ  เภาด๎วง)                          (นายจิตวิทย๑  มุสิกะสินธุ๑ )                      
ตําแหนํง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ                    รองผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 

      หัวหน๎างานบุคลากร   

 
 
ผู๎อนุมัติโครงการ 

 
 
 

(นายนรงค๑  โสภา)   
ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําวุ๎งวิทยาคาร 
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ภาคผนวก 
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