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โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

1.การพัฒนาคุณภาพวิชาการและหลักสูตร  
1.1 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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โครงการ      พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอรทัย  ใจใส 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
                                                                                                                              

1.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ  .ศ  . 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 4   แนวการจัด

การศึกษา มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม ส่ือการสอน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  
และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดท่ี ๑       บทท่ัวไป ความ
มุ่งหมายและหลักการตามมาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข  

ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของชาติ สมควรจะได้รับ
การท านุบ ารุงส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป ท้ังนี้ในยุคปัจจุบันวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ก้าวหน้าไป
อย่างรวดเร็วเกิดเทคนิคใหม่ๆ ในการติดต่อส่ือสาร ท่ีมุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ภาษาไทยซึ่งเป็นส่ือกลาง
ส าคัญในการติดต่อ และผูกพันต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของคนไทยได้รับผลกระทบ ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน ท า
ให้ภาษาไทยเกิดการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่างน่าวิตกเป็นอย่างยิ่ง สภาพการณ์เช่นนี้หากไม่เร่งรีบหาทางแก้ไข และ
ป้องกันเสียแต่เนิ่น ๆ การใช้ภาษาไทยของเราจะยิ่งเส่ือมลง ส่งผลเสียหายต่อเอกลักษณ์ และคุณค่าของภาษาไทยเป็น
ทวีคูณ   

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้วันท่ี 29 
กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นจิตส านึกให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ 
“ภาษาไทย” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของชาติ นอกเหนือจากวัฒนธรรมอื่น ๆ ซึ่ง ทุกวันนี้นับวันจะเส่ือม
ลงไปเรื่อยๆ เพราะอิทธิพลตะวันตก และตลอดจนความเจริญต่างๆทางเทคโนโลยี และด้วยเนื่องในวันท่ี 26 มิถุนายน 
ของทุกปีเป็นวันระลึกถึงสุนทรภู่ยอดกวีเอกของไทยรวมท้ังยังถือเป็นวันภาษาไทยด้วยเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและ
เผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของภาษาไทย  ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในวิชา
ภาษาไทย  อันเป็นการช่วยส่งเสริมวิชาภาษาไทยให้ด าเนินไปอย่างได้ผล 

ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เห็นถึงความส าคัญของส่ิงแวดล้อมในห้องเรียน และการจัดท าส่ือการ
สอน จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน ในการจัดท าเอกสาร และส่ือการสอน เพื่อให้สอดรับกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และ   นักภาษาไทย กระตุ้น 
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และปลุกจิตส านึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทย และระลึกถึงคุณงามความดีของ พระ
สุนทรโวหาร (สุนทรภู่) กวีเอกของไทยและกวีเอกของโลก จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย กิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการสอน/วันส าคัญในรายวิชาภาษาไทยข้ึน  

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9  
ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย  

๒.2  เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตส านึกของนักเรียน ให้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจน
ร่วมมือร่วมใจกันท านุบ ารุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ าค่าของชาติ
ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

2.3  เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก 
2.4  เพื่อส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ ให้เยาวชนและบุคคลท่ัวไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของ

วัฒนธรรม 
2.5 เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
2.6 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.๗ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน  และสนใจรักการอ่านเพิ่มขึ้น 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันภาษาไทยและกิจกรรมวันสุนทรภู่  
  3.1.2 ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 
  3.1.3 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทยมีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานใช้งานอย่างเพียงพอ คุ้มค่า 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ 
และเข้าร่วมกิจกรรม 
  3.2.2 นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย 
  3.2.3 นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย 
  3.2.4 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ตามศักยภาพของตนเองได้ 
  3.2.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
  3.2.6 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสามารถสอนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 

ต.ค. 256๔ 
 

นางสาวอรทัย  ใจใส 
 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

1. เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 
2. ด าเนินการตามโครงการ 
    ๒.๑ วันภาษาไทยแห่งชาติ 
    ๒.๒ บันทึกรักการอ่าน 
    ๒.๓ วันสุนทรภู่ 

พ.ย. 256๔ 
- 

ก.ค. 256๔ 

นางสาวอรทัย  ใจใส 
 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1. สังเกตการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของครูในกลุ่มสาระฯ 
2. สรุปผล / รายงานผลการจัดท าโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

นางสาวอรทัย  ใจใส 
 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1. น าผลการปฏิบั ติมาปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

นางสาวอรทัย  ใจใส 
 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ๓,000  บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- จัดซื้อวัสดุ  
 

๓,000 - - ๓,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๓,000 - - ๓,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔ - 31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค. 6๕ - 31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 เม.ย. 6๕ - 30 มิ.ย. 6๕) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ก.ค. 6๕ - 30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - ๑,๕00 - - - ๑,๕00 - 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเห็นคุณค่าและความส าคัญของภาษา
ประจ าชาติ  
2. ครูมีวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพในการบริหาร 

 
การสังเกต นิเทศ 

ติดตาม 
 

 
แบบสังเกต 

ผลลัพธ ์
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะด้านการใช้ภาษาไทยดีขึ้น
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
2. ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น 

 
สอบถาม 

 

 
แบบสอบถาม 

 

   
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
9.2 นักเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมในการอนุรักษ์ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
9.3  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ                                             
9.4  นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 

(ลงช่ือ)                                    ผู้เสนอโครงการ      
            (นางสาวอรทัย  ใจใส) 

                       ต าแหน่ง  ครู  
    
 (ลงช่ือ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 

           (นางนงค์นุช   พันธ์พืช) 
                       ต าแหน่ง  ครู 

 

 
    (ลงช่ือ)              ผู้ตรวจสอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง) 

                       ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                          (อาคม   มาจันทร์)  
      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
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โครงการ   พัฒนาการความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวล าภู  จันทร์พรม  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ  256๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาคณิตศาสตร์ส าหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการศึกษาเพื่อ ปวงชนท่ี
เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต ตามศักยภาพ ท้ังนี้เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง การมีความรู้คณิตศาสตร์ท่ีพอเพียง สามารถน าความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมท้ังยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์มีความสมดุลท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีทักษะชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และยังเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
 ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จึงเป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีต้องจัดสาระ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนแต่ละคน ท้ังนี้เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดให้ โดยใช้ทักษะ เทคนิค
และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาง่ายขึ้น การให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเอง การใช้เครื่องมือวัดผลและวิธีการท่ีหลากหลายจะท าให้ผู้สอนมีข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับผู้เรียน เพื่อน าไป
ตรวจสอบกับจุดประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สอนท่ีต้องเลือกใช้เครื่องมือ  ส่ือการ
สอนและวิธีการท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียน กิจกรรมผลิตส่ือ
และจัดซื้อส่ือคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีส่งเสริมให้ครูสามารถน าส่ือมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผล
ให้นักเรียน ได้มีการพัฒนา ความคิด การคิดวิเคราะห์ ได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาทักษะต่า ง ๆ 
พัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเอง  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.๑ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
2.๒ เพื่อให้การวัดผลประเมินผลด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2.๓ นักเรียนได้รับการพฒันาด้านคณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพ 
 
 
 



๓๐ 

 

 

3. เปา้หมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนจ านวน 2๑๖  คน 
3.1.2 ครูกลุ่มสระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน ๑ คน 

3.2 เชิงคุณภาพ  
3.2.1 นักเรียนได้รับความรู้ และมีผลการเรียนตามศักยภาพของตนเอง 
3.2.2 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีวิชาคณิตศาสตร์ 
3.2.3 กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
3.2.4 การวัดผลประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ต.ค. 256๔ น.ส.ล าภู จันทร์พรม   
 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

1. แต่งต้ังคณะท างาน 
2. ด าเนินการตามโครงการ 
 

ต.ค.-ส.ค.
256๔ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ประเมินความพร้อม ก่อนการ ระหว่าง และหลังการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
2. ให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
3. นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปการจัดกิจกรรม  กันยายน
256๕ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) …….....๓,000......บาท  
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.  จัดหา/ท า  ส่ือการเรียนการสอน ๑,๐00 - - ๑,๐00 

2. จัดค่าย/แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ๑,๕00 ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

3. การท าวิจัยในช้ันเรียน ๕๐๐ - - ๕๐๐ 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๓,000 - - ๓,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1ต.ค.6๔-31 ธ.ค.6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
(1ม.ค.6๕-31 มี.ค.6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
(1เม.ย.6๕-30มิ.ย.6๕)  

ไตรมาสที่ 4 
(1ก.ค. 6๕-30 ก.ย.6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
-  ๑,๕00  -  ๑,๕0๐  

 
8.  การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
มีส่ือ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน วัดผลสัมฤทธิ์ 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ ์   
1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลบน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครูมีแผนการจัดการเรียนได้มาตรฐาน 
3. ครูมีการใช้ส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอน 
4. ครูมีการวัดผลหลากหลาย 
5. ร้อยละของครูใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู ้
5. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 
 

วัดผลสัมฤทธิ์ 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 



๓๒ 

 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
๙.๒ การวัดผลประเมินผลด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๙.๓ นักเรียนได้รับการพฒันาด้านคณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพ  

 

 

 (ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ            
       (นางสาวล าภู  จันทร์พรม ) 
                         ต าแหน่ง  ครู    
 
 (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 

 
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
 

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 

 
โครงการ     พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                                          และเทคโนโลยี  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ               นางนิสา  หลอมทอง   
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีงบประมาณ 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลัง                            
ของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย  และเป็นพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน 
รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
พื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม ตามศักยภาพ ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2551การเรียนรู้คือ การพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ 
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยในหลายด้าน คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน   
ด้านการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ หรือสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  รวมท้ังด้านกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์   เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้จัดโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพที่แท้จริงและยั่งยืน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑.  เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้ 
๒.๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
๒.๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และการออกแบบการจัดการเรียนรู้

ด้วยรูปแบบ เทคนิควิธีการต่างๆ ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
๒.๔.  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึน 

 
 
 
 



๓๔ 

 

 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 
             ร้อยละ 80 ของ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน  2๑๖   คน    
ของโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม   อ าเภอบ้านตาก   จังหวัดตาก  เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
              1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ 
เทคนิควิธีการต่างๆ ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
              ๒.  นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้ 
    ๓.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ต.ค. 256๔ นางนิสา  หลอมทอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
 2.ด าเนินการ 

(Do) 
1. แต่งต้ังคณะท างาน 
2. ด าเนินการตามโครงการ 
 

ต.ค.-ส.ค.
256๔ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ประเมินความพร้อม ก่อนการ ระหว่าง และหลังการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
2. ให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
3. นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปการจัดกิจกรรม  กันยายน
256๕ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) …….....๕,000......บาท  
 
 
 

 



๓๕ 

 

 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑. จัดหา/ท า ส่ือการเรียนการสอน ๑,๐00 - - ๑,๐00 
๒.กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 

๑,000 - - ๑,000 

๓. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    -ค่ายวิทยาศาสตร์ 

๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๕,000 - - ๕,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
    ๒,000  ๓,000  

 
8.  การประเมินผล 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม 

1. การประเมินความพึงพอใจ 
ในการจัดกิจกรรม 
2.  การสังเกตพฤติกรรม 

แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
 

ผลลัพธ ์   
นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ  

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑  นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้ 
๙.๒  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
๙.๓  ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ 

เทคนิควิธีการต่างๆ ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
๙.๔.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
 
 

 
 

 (ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                                  
(นางนิสา   หลอมทอง ) 

                                          ต าแหน่ง  ครู 
 

 (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 

                                        ต าแหน่ง  ครู 
 

 
      (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                                          ต าแหน่ง  ครู 
 

  (ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                    ( อาคม   มาจันทร์ )  
                      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

 

โครงการ    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง , นางชลิดา  อุดมวงษ์    
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปงีบประมาณ 256๕ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
          แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.254๕ ได้ก าหนดให้สถานศึกษาต้องยึดหลัก
การศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดี และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด การจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
สังคมและวัฒนธรรม เป็นโครงการท่ีรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสังคมและวัฒนธรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความเป็นเลิศด้านสังคมและวัฒนธรรม อีกท้ังเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ท่ีมีความถนัดและความสนใจในด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านสังคมและวัฒนธรรม      

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     2.3 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท่ีดีขึ้น  
3.  เป้าหมาย     

3.1 เชิงปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม จ านวน  ๒๑๖ คน  
 

3.2 เชิงคุณภาพ  
นักเรียนได้ศึกษาวิชาการต่างๆในกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและได้ฝึกปฏิบัติ

จริงและเกิดกระบวนการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

-ประชุมวางแผนการด าเนิน
โครงการ 
-แต่งต้ังคณะท างาน 

ต.ค. 256๔ 
 

 

นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง  
นางชลิดา  อุดมวงษ์ 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินงานตามโครงการ มิ.ย.-ก.ค.  256๕ นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง  
นางชลิดา  อุดมวงษ์ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ประเมินความพร้อม ก่อน
การ ระหว่าง และหลังการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
2. ให้นักเรียนท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง  
นางชลิดา  อุดมวงษ์ 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปการจัดกิจกรรม  ก.ย. 256๕ นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง  
นางชลิดา  อุดมวงษ์ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   ๓,000   บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1)  ค่าวิทยากร 
2)  ค่าอุปกรณ์ 
3)  ค่าอาหาร 

1,๕00 
๕๐๐ 

๑,000 

1,๕00 
 

 
 

๑,000 

 
๕๐๐ 

 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๓,000 1,๕00 ๑,000 ๕00 

 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
 -  - ๑,500 - ๑,500 - 

 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
    -ร้อยละของนักเรียนเกิดการ 
วิเคราะห์  สังเคราะห์ได้จากกิจกรรม 
เกิดเป็นองค์ความรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมและสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

- ประเมิน -  แบบประเมินกิจกรรม 

   
ผลลัพธ ์
     -ร้อยละ ๘๐ นักเรียนรู้และเข้าใจในรายวิชาสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมากขึ้นและเกิดทัศนคติท่ี
ดีต่อรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

- ประเมิน -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

   
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๙.1  นักเรียนมีความรู้และได้รับการส่งเสริมด้านทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร ควบคู่กับการมีคุณธรรม  
          ๙.2  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
           ๙.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีดีขึ้น 
 
 
 

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                
           (นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง) 
                    ต าแหน่ง  ครู 
 
 (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
 
 
 



๔๐ 

 

 

 
   (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                     ต าแหน่ง  ครู 
          

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๑ 

 

 

โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ   
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ  นายชัยยันต์  ปินนวล   
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
๑. หลักการและเหตุผล 

                 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยให้ด าเนินการอย่างเป็นระบบมีกระบวนการท างานท่ีมี
คุณภาพส่งผลถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นทรัพยากรท่ีมีความพร้อมสมบูรณ์ท้ังทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีชีวิติท่ีอยู่เย็นเป็นสุขตามสังคมมุ่งหวัง 
                ดังนั้น กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปี 2564 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

                    ๒.๑ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
     ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  สติปัญญา  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและชีวิตประจ าวันได้ 
     ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬา 

             ๒.๔  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีความภาคภูมิใจในตนเองและเป็นท่ียอมรับของครู  ผู้ปกครอง   
และชุมชน 
 
3. เป้าหมาย 

                  3.1  เชิงปริมาณ  
                                    นักเรียน จ านวน 21๖ คน  

            3.2   เชิงคุณภาพ  
                            นักเรียน มีสุขนิสัย สุขภาพการและสุขภาพจิตท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.วางแผน 

(Plan) 
1 ประชุม วางแผน 
2 จัดท าโครงการ 
 

ต.ค. 256๔ 
 

นายชัยยันต์  ปินนวล 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการและประชุม
คณะกรรมการ  
3.ด าเนินการตามโครงการ 
   - กีฬาสีภายใน 
   - การส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬา 
 

พ.ย.256๔ นายชัยยันต์  ปินนวล 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินตาม โครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นายชัยยันต์  ปินนวล 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนิน ก.ย. 256๕ นายชัยยันต์  ปินนวล 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)…. ๑๕,๐๐๐….บาท  
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ประชุม จัดท าโครงการ     
- ขออนุมัติโครงการ  
- แต่งต้ังคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ  
- ด าเนินการตามโครงการ 
        - กีฬาสีภายใน 
        - การส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬา 

๑๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินตาม
โครงการ 

    

- สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ     
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 



๔๓ 

 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - - ๑๕,๐๐๐ - 

 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมร้อย
ละ 100 มีสุขนิสัย สุขภาพการและ
สุขภาพจิตท่ีดี 
2. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้
นักเรียนท่ีมีความสามารถด้านกีฬาเป็น
ตัวแทนของโรงเรียน 

 
1.นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมมี
น้ าหนักและส่วนสูงผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. ผลงานและถ้วยรางวัล 
 

 
แบบสังเกต 

ผลลัพธ ์   
นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมร้อยละ 
100 มีสุขนิสัย สุขภาพการและ
สุขภาพจิตท่ีดี 

นักเรียนมีพฒันาการด้านทักษะด้าน
กีฬาท่ีดีขึ้น 
 

 แบบสังเกต 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

                   ๙.๑ การเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามีระดับผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
    ๙.๒ นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  สติปัญญา  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและชีวิตประจ าวันได้ 
    ๙.๓ เรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬา 

            ๙.๔  นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีความภาคภูมิใจในตนเองและเป็นท่ียอมรับของครู  ผู้ปกครอง    
และชุมชน 
 
 

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                
               (  นายชัยยันต์ ปินนวล  ) 
                   ต าแหน่ง  ครู 
 
 (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 

 



๔๔ 

 

 

 
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

 

 
โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
    ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ   
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ  นายวรัญญู  ละม้ายเมือง   
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปงีบประมาณ 256๕ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นกลุ่มสาระท่ีแบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็นสาระย่อย 3 
สาระด้วยกัน คือ 1. สาระทัศนศิลป์ 2. ดนตรี 3. นาฏศิลป์ ท้ัง 3 สาระนั้น มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง
ทฤษฏีและปฏิบัติ การส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นส่ิงส าคัญท่ีสามารถ
ท าให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะและส่งเสริมค่านิยมทางศิลปะเห็นคุณค่าของศิลปะท่ีเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีทักษะในการด ารงชีวิตมั่นใจใจ
ตนเองและกล้าแสดงออก มีความเป็นไทยมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.2 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.3 เพื่อให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีทักษะทางศิลปะทั้ง 3 สาระ 
 ๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ ช่ืนชม เห็นคุณค่าของศิลปะ มีค่านิยมในศิลปะไทย 
 ๒.๕ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ 
 
3.  เป้าหมาย     

3.1 เชิงปริมาณ  
- นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมจ านวน  2๑๕  คน 
 

3.2 เชิงคุณภาพ  
 - นักเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานทางศิลปะ ท้ัง 3 สาระ 
 - นักเรียนทุกคนมีความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
 
 
 



๔๖ 

 

 

 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 
 4.1. กิจกรรมด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.วางแผน (Plan) -ประชุมปรึกษาหารือ ช้ีแจงวัตถุประสงค์

โครงการ 
ต.ค. 256๔ นายวรัญญู  ละม้ายเมือง 

2.ด าเนินการ (Do) -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

พ.ย. 256๔ นายวรัญญู  ละม้ายเมือง 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- สังเกต/สอบถาม การด าเนินโครงการ 
ตลอดปีงบประมาณ 

256๕ 
คณะครู 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

ประเมินผล ก.ย. 256๕ นายวรัญญู ละม้ายเมือง 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ …. ๓,000….บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ประชุม  
- จัดท าโครงการ 

    

- ขออนุมัติโครงการ  
- ด าเนินการตามโครงการ 

๓,000   ๓,000 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินตาม
โครงการ 

    

- สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ     
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๓,000   ๓,000 

 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 



๔๗ 

 

 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - ๑,500 - ๑,500- -   

8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีทักษะพื้นฐานทางศิลปะ  ดนตรี และนาฏศิลป์ มีความ
ซาบซึ้งและเห็นคุณค่าทาง ศิลปะ  ดนตรี และนาฏศิลป์ 

ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม 

แบบประเมิน 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีทักษะในการด ารงชีวิตมั่นใจใจ
ตนเองและกล้าแสดงออก มีความเป็นไทยมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๙.2 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ๙.3 เพื่อให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีทักษะทางศิลปะทั้ง 3 สาระ 
 ๙.๔ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ ช่ืนชม เห็นคุณค่าของศิลปะ มีค่านิยมในศิลปะไทย 
 ๙.๕ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ 
 

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                
               (  นายวรัญญู  ละม้ายเมือง  ) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
    
 
 (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 

   
 

            (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                        ต าแหน่ง  ครู 
 
                   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ  นางยุพิน  แก้วค า  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  256๕ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษมีความส าคัญอย่างมากในการด ารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างประเทศ
การเจรจาติดต่อธุรกิจ การใช้ในการท างานและการศึกษาในสถานศึกษา ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญทางด้านการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างชนชาติต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้จ ากัดเฉพาะเจ้าของภาษา (native speakers) ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น  
แต่ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นภาษาสากลนานาชาติ (English as an international 
language) ในการติดต่อส่ือสารระหว่างประเทศ เป็นภาษาส าคัญในด้านการศึกษา จัดเป็นส่ือส าคัญน าไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปประกอบกับการเตรียมตัวพลเมือง
ของประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประคมอาเซียน (ASEAN) ยิ่งมีความจ าเป็นต้องเร่งรัดการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ท้ังทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
2.2  เพื่อสนับสนุนและสร้างทัศนคติท่ีดีของนักเรียนต่อวิชาภาษาอังกฤษ  เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการ

เรียนภาษาอังกฤษสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอนาคต 
2.3 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายในการร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีจัดให้ด้วยความ 

สนุกสนานเป็นการเสริมความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มท่ี 
2.4  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  

 
3.  เป้าหมาย     

3.1 เชิงปริมาณ  
3.1.1 นักเรียน จ านวน 21๖ คน 

3.2 เชิงคุณภาพ  
3.2.1 นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
3.2.2 นักเรียนมีความรู้และพัฒนาความสามารถทางภาษาเหมาะสมกับวัยและธรรมชาติความต้องการ 
ในการเรียนของผู้เรียน 
3.2.3 นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว 
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4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
2.จัดท าโครงการ 

ต.ค.256๔ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการและ
ประชุมคณะกรรมการ 
3.ด าเนินการตามโครงการ 

พ.ย. –ธ.ค. 256๔ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1.ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
การด าเนินโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1.สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ …………๓,000……..............บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

-การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
- วันคริสมาสต์ 
- จัดหา/ท า ส่ือการเรียนการสอน 
 

- 
- 

๓,000 
 

  - 
- 

๓,000 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๓,000   ๓,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
๓,๐๐๐ -  - - -  - 
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8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี คุณภาพ
การศึกษา ท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

ผลลัพธ ์   
ร้อยละ 90 นักเรียน มีทัศนคติท่ีดีต่อการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ  มีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว  

สังเกต/ทดสอบ แบบสังเกต/แบบทดสอบ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถนาไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 นักเรียนมีความรู ้ความสามารถตามหลักสูตร  
9.3 นักเรียนเป็นเด็กเก่ง ดี มีสุขและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 

 
 

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                
                (  นางยุพิน  แก้วค า   ) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
    
 
 (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 

    
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
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โครงการ       พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสะอาด  หลอมทอง 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปงีบประมาณ 256๕ 

     
1.  หลักการและเหตุผล 
   แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาต้องยึด
หลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดี และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด 
การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านการงานอาชีพ เป็นโครงการท่ีรวบรวมกิจกรรมต่างๆด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีส่งเสริมและพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี อีกท้ังเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ท่ีมีความถนัดและความสนใจ
ในด้านการงานอาชีพ  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 หมวด 4 มาตรา 22 ได้กล่าวว่า 
การศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ผลจากสรุป ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่า ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง การสาธิต การทดลอง และสรุปผลการท างานอย่างเป็น
ระบบ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาการงานอาชีพ  
 2. เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีของนักเรียนต่อการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
 3. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสูงขึ้น 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
        - ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการงานอาชีพ  
     - ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
 



๕๒ 

 

 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
   - ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านการงานอาชีพสูงขึ้น และผู้เรียนมีความถนัด ความ
สนใจทางการงานอาชีพ  ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตรงตามศักยภาพของตนเอง 
   -  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีขึ้น    
   -  ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนแต่ละกิจกรรมตามโครงการ 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
  

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.วางแผน (Plan) 1. ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ 
2.จัดท าโครงการ 

ต.ค.256๔ นายสะอาด  หลอมทอง 

2.ด าเนินการ (Do) 1.ขออนุมัติโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการและ
ประชุมคณะกรรมการ 
3.ด าเนินการตามโครงการ 

พ.ย. –ธ.ค. 256๔ นายสะอาด  หลอมทอง 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1.ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
การด าเนินโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นายสะอาด  หลอมทอง 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1.สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นายสะอาด  หลอมทอง 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ      ๓,000        บาท มีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ท่ี กิจกรรม / รายละเอียด เป้าหมาย 
(ระบุหน่วยนับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าน้ ามัน รวม 

1 
 

 

ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

๓,000  ๓,000  ๓,000 
 

 
     รวมท้ังส้ิน  ๓,000  ๓,000 
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7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- -  - ๑,500- - ๑,500 - 

 
8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี คุณภาพ
การศึกษา ท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

ผลลัพธ ์   
ร้อยละ 90 นักเรียน มีทัศนคติท่ีดีต่อการ
เรียนวิชาการงานอาชีพ  มีทักษะในการใช้
ทักษะท่ีเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
คล่องแคล่ว  

สังเกต/ทดสอบ แบบสังเกต/แบบทดสอบ 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๙.1  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาการงานอาชีพดีมากขึ้น  
 ๙.2  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีของต่อการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
 ๙.3  การจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพท าให้นักเรียนมีทักษะชีวิตสูงขึ้น 
  
 

ลงช่ือ             ผู้เสนอโครงการ 
                   (นายสะอาด  หลอมทอง ) 
              ต าแหน่ง ครู 

 
 

 (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 

                           ต าแหน่ง  ครู 
 
 
 
 



๕๔ 

 

 

 
      (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                          ต าแหน่ง  ครู 
 

   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                           ( อาคม   มาจันทร์ )  
                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
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โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

1.การพัฒนาคุณภาพวิชาการและหลักสูตร  
1.2 การพัฒนาระบบบริหารวิชาการและหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

 

โครงการ   งานบริหารวิชาการและหลักสูตร  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้              
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

              กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจ 
ตามหลักธรรมาภิบาล   

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปงีบประมาณ 256๕ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 วรรคหนึ่งท่ีบัญญัติไว้ว่า “ให้คณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดี                         
ของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ” และในวรรคสองท่ีว่า “ให้สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีหน้าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน 
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ 
ประเทศชาติ” ทางโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมจึงต้องมีการวางแผนการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนา
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา  บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน โครงการของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยการจัดท าแผนงาน/โครงการ/งานของฝ่ายบริหารงานวิชาการ  จัดส านักงานให้เป็นศูนย์
วิชาการ  และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด และสอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  และได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) ตลอดจนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน    
การสอน พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ ความเคล่ือนไหวทางการศึกษา 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์โรงเรียนดีประจ าต าบล  สอดคล้องกับท้องถิ่น และความต้องการ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน และการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560)  น าไปใช้จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น                                   
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 



๕๗ 

 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
๒.1. เพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการ/งานของฝ่ายบริหารงานวิชาการ   
๒.2. เพื่อจัดส านักงานให้เป็นศูนย์วิชาการ  บริการครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
๒.3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 

หลักสูตรท้องถิ่นและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับท้องถิ่น และ ตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

 
3.  เป้าหมาย     

3.1 เชิงปริมาณ  
3.1.1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ งานของฝ่ายบริหารงานวิชาการ ท่ีเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา  ร้อยละ 100 
3.1.2 สถานศึกษามีส านักงานท่ีจัดให้เป็นศูนย์วิชาการ  ให้สามารถบริการครู นักเรียน และผู้ปกครอง  

ได้ร้อยละ 100 
3.1.3 สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการ  

ของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ันของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร้อยละ 100  
3.1.4 สถานศึกษามีระเบียบการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและ ความ

ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ันของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร้อยละ 100  
3.2 เชิงคุณภาพ  
  3.2.1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ งานของฝ่ายบริหารงานวิชาการ มีความสมบูรณ์แบบ  

และเป็นปัจจุบัน ท่ีเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา   
3.2.2 สถานศึกษามีส านักงานท่ีจัดให้เป็นศูนย์วิชาการ ท่ีสามารถให้บริการครู นักเรียน และผู้ปกครอง  

ได้อย่างสมบูรณ์ 
3.2.3 สถานศึกษาจัดสร้างเครื่องมือแบบสอบถามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และผู้ปกครอง  

เป็นแบบมาตรฐาน  
3.2.4 สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการ  

ของผู้เรียนและท้องถิ่น  
3.2.5 ครูได้วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลมาพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น  

มีความสมบูรณ์แบบ และเป็นปัจจุบัน  
3.2.6 สถานศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเปล่ียนแปลงทางด้านวิชาการ ต่างๆ  

ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี  
3.2.7 สถานศึกษามกีารจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
3.2.8 สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการของ ผู้เรียน

และท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ันของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

ประชุมช้ีแจง แนวทางการจัดท าโครงการ  ต.ค. 256๔ นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

1. จัดท าโครงการและแต่งต้ังคณะท างาน  
2. ด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการ/งาน
ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ ให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา   
3. จัดส านักงานให้เป็นศูนย์วิชาการ  
เตรียมเอกสารงานสารบรรณให้ถูกต้อง  
4. ศึกษาวิเคราะห์/ทบทวนผลการใช้เอกสาร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 รวบรวมข้อมูล                    
ผลการวิเคราะห์หลักสูตร พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร และน าหลักสูตรไปใช้จัด
กิจกรรม                 การเรียนการสอน  

พ.ย. 256๔ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

การนิเทศ และติดตาม ผลของการจัดท า
แผนงาน/โครงการ/งาน การจัดส านักงาน 
และการพัฒนาหลักสูตร 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง 
 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

การประเมินผลและสรุปรายงานผล  ตลอด 
ปีงบประมาณ 

นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ………๕,000...........บาท  
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดท าแผนงาน/โครงการ/งาน ของฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 

- - - - 

2. จัดส านักงานให้เป็นศูนย์วิชาการ - - - - 
3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
หลักสูตรท้องถิ่นและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๕,000 
 

 

- - ๕,000 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๕,000 - - ๕,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

 
ไตรมาสที่ 1 

( 1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 
ไตรมาสที่ 2 

( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 
ไตรมาสที่ 3 

( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 
ไตรมาสที่ 4 

( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - ๒,๐00 - ๒,๐00 - ๑,๐00 - 
 

8.  การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. มีแผนงาน/โครงการ/งาน ของฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 
2. มีส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการท่ีเป็นศูนย์วิชาการ  
 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมินโครงการ 

3. มีหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน   
ผลลัพธ ์
1. มีแผนงาน/โครงการ/งานของฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ มีความสมบูรณ์แบบ และเป็นปัจจุบัน  
ท่ีเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา  
  
2. ส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการท่ีเป็นศูนย์วิชาการ ท่ี

 
ประเมิน  

 
แบบประเมินโครงการ 



๖๐ 

 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
สามารถให้บริการครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้อย่าง
สมบูรณ์ 
 
3. มีหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีมีความสมบูรณ์สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชน 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
สถานศึกษา 
 

  

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1. มีแผนงาน/โครงการ/งานของฝ่ายบริหารงานวิชาการ   
๙.2. เป็นศูนย์วิชาการ  บริการครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
๙.3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 

หลักสูตรท้องถิ่นและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับท้องถิ่น และ ตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 

 (ลงช่ือ)                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ            
         (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
 
 
 (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 

 
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
 

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

 
 



๖๑ 

 

 

โครงการ       พัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส ารนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาส 
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ   

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ  256๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 งานวัดและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนนิงานของโรงเรียนท่ีต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการวัด 

และประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การดูแลการส่งคะแนนผลการเรียนของผู้สอน การบันทึกผลการเรียน 
ลงในระบบ SGS ท้ังนี้ยังเกี่ยวข้องกับการรับนักเรยีนในแต่ละปีการศึกษาท่ีต้องมีการจัดเก็บข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
ซึ่งการพฒันาจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับการด าเนินงานอย่างมีระบบ  
มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยมีความสะดวกในการค้นหาเอกสารและสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ดังนั้นโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.2 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.3 เพื่อให้ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ การวัดผล ประเมินผล 
2.4 เพื่อให้ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ การวัดผล ประเมินผล 
2.5 เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 2.6 เพื่อให้บริการการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาท่ีต้องมีการจัดเก็บข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และ
สมบูรณ์ 



๖๒ 

 

 

3.  เป้าหมาย     
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 มีวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการประมวลผลการเรียนรู้และเพียงพอ 
กับความต้องการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ 

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม จ านวน 221 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา 
อยู่ใน ระดับดี – ดีมาก  ร้อยละ 80 

3.1.3 นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม จ านวน 221 คน มีผลการประเมินคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์อยู่  ในระดับดีมาก  ร้อยละ 80 

3.1.4 นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม จ านวน 221 คน  มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน อยู่ในระดับดีมาก  ร้อยละ  80 
  3.1.5 มีการให้บริการการรับนักเรียน ร้อยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
3.2.2 โรงเรียนมีการจัดระบบการวัดและประเมินผล 
3.2.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3.2.4 ผู้เรียนมีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 
3.2.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

และมีประสิทธิภาพ 
  3.2.6 การให้บริการการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา มีการจัดเก็บข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและ 
สมบูรณ์ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

ต.ค. 256๔ น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินงานตามกิจกรรม 
  

พ.ย. 256๔ น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตามประเมินผลโครงการ 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และรายงานผู้บริหารโรงเรียน 

ก.ย. 256๕ น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 

 
 



๖๓ 

 

 

5.  งบประมาณที่ใช้   
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ………๓,000…….บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

การจัดท าเอกสารทางการเรียนการสอน และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 
 

๓,000 
- - 

 
 

๓,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๓,000 - - ๓,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

 
ไตรมาสที่ 1 

(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 
ไตรมาสที่ 2 

( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 
ไตรมาสที่ 3 

( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 
ไตรมาสที่ 4 

( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - -๑,500 - -๑,500 -  - 
 

 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
1. ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สอบถาม เอกสารรายงานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของโรงเรียน   
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ การรายงาน เอกสารรายงานผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน   

3. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ การรายงาน เอกสารรายงานผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรของโรงเรียน   

4. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  การรายงาน เอกสารรายงานการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนของโรงเรียน   

5. การวัดและประเมินผลของครู 
 
6. การให้บริการการรับนักเรียน  
 

สอบถาม 
 

การรายงาน 

เอกสารรายงานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของโรงเรียน  
 เอกสารการรายงานการรับนักเรียน 



๖๔ 

 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลลัพธ ์   
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 

สอบถาม เอกสารรายงานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของโรงเรียน   

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

การรายงาน เอกสารรายงานผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน   

3. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ 

การรายงาน เอกสารรายงานผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรของโรงเรียน   

4. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

การรายงาน เอกสารรายงานการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนของโรงเรียน   

5. ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
6. การให้บริการการรับนักเรียน มีการจัดเก็บ
ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

สอบถาม 
 
 

การรายงาน 

เอกสารรายงานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของโรงเรียน   
 
เอกสารการรายงานการรับนักเรียน 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๙.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๙.3 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ การวัดผล ประเมินผล 
๙.4 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ การวัดผล ประเมินผล 
๙.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 ๙.6 การรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาท่ีต้องมีการจัดเก็บข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ 
 
  
   

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ            
       (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 

    
(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

          (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                                                 ต าแหน่ง  ครู 

 
 
 
 
    



๖๕ 

 

 

 
    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

 

โครงการ       พัฒนาระบบทะเบียนและสารสนเทศนักเรียน   
แผนงาน   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้    
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวล าภู  จันทร์พรม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ  256๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุ 
    โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษาเป็นโปรแกรมท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการตามนโยบายการ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา  โดยมุ่งหวังว่าจะได้ระบบข้อมูลและสารสนเทศพร้อมระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ี
ประมวลผลข้อมูล  ให้สามารถตอบสนองความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน                           
ต้นสังกัดได้  ปัจจุบันทางโรงเรียนได้ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติทางการศึกษา                                     
ข้อมูลส าคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน  ต้องมีการจัดท าและจัดเก็บหรือบันทึกไว้ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด  ท้ัง
ในเรื่องของจ านวนนักเรียน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับศิษย์เก่า  ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ จะเป็นประโยชน์    อย่าง
ยิ่งท่ีจะท าให้ทางโรงเรียนรู้และปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปรแกรมดังกล่าวได้มี
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  ทุก ๆ ปีการศึกษาต้องมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล  ทางโรงเรียนต้องกรอกข้อมูลและ
ด าเนินการส่งต่อใหส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามล าดับ  ในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง  ต้องใช้งบประมาณจ านวน
หนึ่งเพื่อใช้ในการจัดเตรียมเอกสาร       

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลงานทะเบียนนักเรียน งาน DMC และงานสารสนเทศ
วิชาการ ให้เป็นปัจจุบัน  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลงานทะเบียน  งาน DMC   และงานสารสนเทศวิชาการ ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน 
และทันสมัย อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
3.  เป้าหมาย     

3.1  เชิงปริมาณ 
          การพัฒนาข้อมูลงานทะเบียนนักเรียน งาน DMC   และงานสารสนเทศวิชาการ ของโรงเรียน 
เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและทันสมัย  ร้อยละ 100  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
          การพัฒนาข้อมูลงานทะเบียนนักเรียน งาน DMC   และงานสารสนเทศวิชาการ   
มีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และทันสมัย อย่างมีประสิทธิภาพ  
 



๖๗ 

 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมปรึกษาหารือ 
2.เขียนโครงการเสนอ 

ต.ค. 256๔ นางสาวล าภู  จันทร์พรม 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

1.จัดท าข้อมูลทะเบียนนักเรียน   
ข้อมูล DMC และข้อมูลสารสนเทศวิชาการ  
ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และทันสมัย 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

นางสาวล าภู  จันทร์พรม 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตามและปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

นางสาวล าภู  จันทร์พรม 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
การจัดท าโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

นางสาวล าภู  จันทร์พรม 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   
 เงินงบประมาณ ………5,000...........บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดท าข้อมูลงานทะเบียนนักเรียน ข้อมูล DMC 
และข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ 

๕,000 - - ๕,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๕,000 - - ๕,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
๑,๐๐๐ - ๒,000 - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - 



๖๘ 

 

 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
1. ได้ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน 
ครบถ้วน 
๒.ได้ข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนเป็น
ปัจจุบัน 

ความสมบูรณ์ของข้อมูล และการ
รายงานข้อมูลให้กับต้นสังกัด 

การสอบถาม 
หนังสือรายงาน 

ผลลัพธ ์   
1. โรงเรียนมีข้อมูลบุคลากรและ
นักเรียน ครบถ้วน สมบูรณ์สามารถ
น ามาใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

ความสมบูรณ์ของข้อมูล และการ
รายงานข้อมูลให้กับต้นสังกัด 

การสอบถาม 
หนังสือรายงาน 

2. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศใน
โรงเรียน ท่ีเป็นปัจจุบัน และทันสมัย 
สามารถน ามาใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

  

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ระบบข้อมูลงานทะเบียน  งาน DMC   และงานสารสนเทศวิชาการ เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน 
และทันสมัย มีประสิทธิภาพ  

 
(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ            
       (นางสาวล าภู  จันทร์พรม ) 
                         ต าแหน่ง  ครู 

    
(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

            (นางนงค์นุช  พันธ์พืช ) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

               



๖๙ 

 

 

โครงการ       นิเทศการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาท้ังระบบ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ  256๕ 
1. หลักการและเหตุผล 
        การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาครู เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้รับการนิเทศมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูมี
ขวัญก าลังใจและมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ก าหนดรักษาไว้และยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นอยู่เสมอ เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินไปอย่างเป็นระบบและรองรับ
ด้วยข้อมูลสารสนเทศ เป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง 
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เป็นกิจกรรมท่ีเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้รับการนิเทศ  เป็นกิจกรรม 
ท่ีดึงศักยภาพของผู้รับการนิเทศมาใช้และให้การยกย่องและเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเอง 
ให้อยู่ในระดับมาตรฐานวิชาชีพหรือระดับคุณภาพครูของให้สูงขึ้น  

ดังนั้นเพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ 
การนิเทศการศึกษาจึงเป็นกระบวนการในการแนะน าช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ไปจัดนิทรรศการการศึกษา ของแต่ละปีการศึกษาได้  
 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
  2.2  เพื่อให้ครูผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานวิชาชีพหรือระดับคุณภาพครูให้สูงขึ้น 

2.3  เพื่อน าผลสัมฤทธิ์จากการผ่านกระบวนการนิเทศ หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไปปรับปรุง พัฒนาในปี
การศึกษาถัดไปให้ดีขึ้น 
 
3.  เป้าหมาย     

3.1  เชิงปริมาณ 
          3.1.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู ้ และเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น ร้อยละ 70 

   3.1.2 ครูผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานวิชาชีพหรือระดับคุณภาพครู 
ให้สูงขึ้น ร้อยละ 70 

3.1.3 น าผลสัมฤทธิ์จากการผ่านกระบวนการนิเทศ หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ไปจัดนิทรรศการการศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
          3.2.1 ผู้เรียนมีพัฒนาการการเรียนรู ้ และเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

            3.2.2 ครูผู้รับการนิเทศได้รับการพัฒนาตนเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานวิชาชีพหรือระดับคุณภาพครู 
ท่ีสูงขึ้น 

3.2.3  ผลสัมฤทธิ์จากการผ่านกระบวนการนิเทศ  หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ไปจัดนิทรรศการการศึกษาของแต่ละปีการศึกษา ได้อย่างสมบูรณ์ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

ประชุมคณะกรรมการการท างาน  
 

ต.ค. 256๔ น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

1. จัดท าเครื่องมือการนิเทศการศึกษา 
2. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศภายใน 
3. ปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศภายในตามปฏิทิน 
4. จัดนิทรรศการการศึกษา  

พ.ย. 256๔ ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1.คณะผู้นิเทศ ติดตามผล วิเคราะห์และ
ประเมินผลโดยการประชุมช้ีแจงผลการนิเทศ
เพื่อปรับปรุงและวางแผนการนิเทศในภาคเรียน
ถัดไป 
2. ติดตามผลการจัดนิทรรศการการศึกษา 

ตลอด
ปีงบประมาณ  

256๕ 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action) 

ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล 
การด าเนินงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ  

256๕ 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   
 เงินงบประมาณ ………-…........บาท  
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. วัสดุ-อุปกรณ์ - - - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
( 1ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63 ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 63-31 มี.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63 ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - - - - 

 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
1. ร้อยละของคุณภาพนักเรียนสูงขึ้น 
2. ประสิทธิภาพของระบบนิเทศภายในโรงเรียนเป็นท่ียอมรับ 
3. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
ของครู ได้มาตรฐาน 
4. ระดับคุณภาพของผลการประเมินความพึงพอใจต่อการต่อการ
ด าเนินงานโครงการ 

1. ประเมิน 
2. สัมภาษณ์ 
3. สังเกต 
4. สอบถาม 
 

1. แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ 
การนิเทศภายใน
โรงเรียน 
2. แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอน 

   
ผลลัพธ ์
1. คุณภาพนักเรียน 
    1.1 ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    1.2 จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของนักเรียนท่ีได้เข้าแข่งขัน 
2. ประสิทธิภาพท่ีดีของระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
3. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  
ท่ีพัฒนาตนเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานวิชาชีพหรือระดับคุณภาพ
ครูท่ีสูงขึ้น สามารถน าไปจัดนิทรรศการได้อย่างสมบูรณ์ 
4. ระดับคุณภาพของผลการประเมินความพึงพอใจต่อการต่อการ
ด าเนินงานโครงการ 

 
1. ประเมิน 
2. สัมภาษณ์ 
3. สังเกต 
4. สอบถาม 
 

 
1. แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ 
การนิเทศภายใน
โรงเรียน 
2. แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอน 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1  เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
  ๙.2  เพื่อให้ครูผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานวิชาชีพหรือระดับคุณภาพครูให้สูงขึ้น 

๙.3  เพื่อน าผลสัมฤทธิ์จากการผ่านกระบวนการนิเทศ หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไปปรับปรุง พัฒนาในปี
การศึกษาถัดไปให้ดีขึ้น 
 
 

 (ลงช่ือ)                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ            
         (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
 
 (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 

 
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
 

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
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โครงการ       วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ   
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  256๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕) ก าหนดให้
ครูใช้การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  และพัฒนาการเรียนรูท่ี้เหมาะสมแก่
ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ และในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งกิจกรรมหนึ่งท่ีส าคัญคือ ครูผู้สอนต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รู้ความต้องการ ความสามารถ 
จุดเด่นและจุดด้อย เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้เต็มตามศักยภาพ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจงานวิจัยท่ีครูท าขึ้นเป็นงานวิจัย
เพื่อทดลองจัดกิจกรรม ทดลองสอนโดยใช้ส่ือท่ีตนสร้างขึ้น  แล้วน าไปทดลองใช้สอนกับนักเรียนในช้ันเรียนเพื่อเก็บ
ข้อมูลท่ีเป็นข้อสรุปได้ว่าส่ือท่ีตนสร้างขึ้นใช้ได้ดีเพียงใด ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีครูต้องมีบทบาทมากกว่าเดิม คือวิจัยควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา ครูจึงต้อง
กลายเป็นครูนักวิจัยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนทุ่งฟา้วิทยาคมจึงได้จัดท า
โครงการงานวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
 

2.1 เพื่อให้คณะครูทุกคน  สามารถใช้กระบวนการวิจัยมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการเรียนการสอนได้ 
2.2 เพื่อส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

 

3.  เป้าหมาย     
3.1  เชิงปริมาณ      

คณะครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมทุกคน   ส่งผลงานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง   
 3.2  เชิงคุณภาพ     

3.2.1 คณะครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม   มีความรู้ และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
         3.2.2 โรงเรียนน าได้ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน (Plan) ประชุมช้ีแจง แนวทางการจัดท าโครงการ  
จัดท าโครงการ 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

256๕ 

นางสาวล าภู  จันทร์พรม 
 

2.ด าเนินการ (Do) แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการตาม
โครงการ  
 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

256๕ 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

การนิเทศ และติดตาม  
 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

256๕ 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

การประเมินผลและสรุปรายงานผล  ตลอด 
ปีงบประมาณ 

256๕ 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   
 เงินงบประมาณ ………๑,๐๐๐...........บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. จัดท าเล่มผลงานวิจัยในช้ันเรียน 1,000 - - 1,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 1,000   1,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- -  - 500- - 500- - 

 



๗๕ 

 

 

8.  การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
1. ครูใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน  
2. นักเรียนมีการเรียนรู ้

การสอบถาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบสอบถาม 
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลลัพธ ์   
 1. ครูใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน  
มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาท่ีท าวิจัยในช้ันเรียนได้ดีขึ้น 

การสอบถาม 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบสอบถาม 
 

แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1 คณะครูทุกคน  สามารถใช้กระบวนการวิจัยมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการเรียนการสอนได้ 
๙.2 การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

 
   

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ            
       (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 

    
(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวนงค์นุช ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
 
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
 

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
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โครงการ       ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน /งาน       ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 
     และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

              กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
       มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิสา  หลอมทอง 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปงีบประมาณ 256๕ 
 
หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ในหมวดท่ี 6 ว่า
ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47 - 51) โดยท่ีมาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ส่วนระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสถานศึกษาโดยตรงก าหนดไว้ในมาตรา 48 ว่า ให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอีกท้ั ง
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรา 49 ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษามีฐานะเป็นองค์กรมหาชน ท าหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและท าการประเมินผลการ
จัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 5 ปีนับต้ังแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
 กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศใช้ในวันท่ี 11
มีนาคม 2553 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือโดยมาตราท่ี 47 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ท้ังนี้ ระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมมีหน้าท่ีในการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ีโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์  
 1.เพื่อให้ผู้บริหารครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ได้ตระหนักเห็นความส าคัญและ ร่วมกัน
รับผิดชอบการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
 2.เพื่อจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ ประชาชน 
ชุมชน และท้องถิ่น  

3.เพื่อให้หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามารถรับทราบผลการ 
ด าเนินงานจัดการศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น  
 4. เพื่อจัดระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด  

5. เพื่อจัดระบบการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพ  
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ       

1.โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นระบบโดยครูทุกคนมีส่วนร่วม 
2.ครู และนักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม   จ านวน 2๑๖ คน ได้ทราบจุดเด่น จุดท่ีควรปรับปรุง และ

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนโดยการระดมความคิดจากครูทุกคนในโรงเรียน 
 3.2  เชิงคุณภาพ        
  1. ครูตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินตนเองและการประเมินผลภายในของ  

สถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนด  
2. ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียน และมาตรฐานของ สมศ. โครงการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
3. ชุมชนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัด

การศึกษา และรับทราบผลการจัดการศึกษา  
            

๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

ประชุมช้ีแจง แนวทางการจัดท าโครงการ  
 

ต.ค.256๔ นางนิสา  หลอมทอง 
 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

จัดท าโครงการและแต่งต้ังคณะท างาน  
จัดประชุมอบรม พัฒนาความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ต.ค. 256๔ นางนิสา  หลอมทอง 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

การนิเทศ และติดตาม  
 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

256๕ 

นางนิสา  หลอมทอง 
 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

การประเมินผลและสรุปรายงานผล  กันยายน 256๕ นางนิสา  หลอมทอง 
 

 
 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ  ๑๕,000  บาท   
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมคณะท างาน ๔,000  ๓,000 ๑,000 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ๔,000   ๔,000 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินและท ารายงาน SAR ๒,000   ๒,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๑๐,000  ๓,000 ๑๐,000 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63 ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๔-31 มี.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๔-30 มิ.ย. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๔-30 ก.ย. 6๔) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - ๔,000 - ๔,000 - ๒,000 - 
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8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลผลิต   

1. มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเผยแพร่ผล
การด าเนินงาน 

- การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

- แบบสรุปรายงาน 

ผลผลิต   
๑.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา - การประเมินมาตรฐาน - แบบประเมินมาตรฐาน 

 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1.ผู้บริหารครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ตระหนักเห็นความส าคัญและ ร่วมกันรับผิดชอบการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
 2.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ ประชาชน ชุมชน และ
ท้องถิ่น  

3.หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามารถรับทราบผลการ ด าเนินงาน
จัดการศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น  
 4. ระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด  

5. ระบบการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพ  
        

ลงช่ือ             ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
                   (นางนิสา  หลอมทอง ) 

    ต าแหน่ง ครู 
 

 (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 

                           ต าแหน่ง  ครู 
  

 (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                                  ต าแหน่ง  ครู 
    

   

                   (ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                         ( อาคม   มาจันทร์ )  
                          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 



๘๐ 

 

 

 
โครงการ   จัดหาและผลิตส่ือการเรียนการสอน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 
ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการจัดระบบสารสนเทศ ควรจะต้องมีระบบการท างาน                        

ท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในกระบวนการท างานใหบ้รรลุความส าเร็จจะต้องมีการจัดหา และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์                            
ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการท างาน  เพื่ออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งวัสดุครุภัณฑ์ เป็น
องค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  จึงต้องมีการจัดหาวัสดุ ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 4 มาตรา 23 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนการสอน และอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ 
รวมท้ังใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู้ ครูผู้สอนและนักเรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั  จากส่ือการเรียน
การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการจัดหาและพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอนขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น 

๒.๒ นักเรียนมีเกิดทักษะการเรียนรูไ้ด้ดียิ่งขึ้น   
 

 3.  เป้าหมาย     

3.1 เชิงปริมาณ  
  วัสดุครุภัณฑ์ด้านส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ร้อยละ 90 

3.2 เชิงคุณภาพ  
วัสดุครุภัณฑ์ ด้านส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ในการใช้พัฒนางาน 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 



๘๑ 

 

 

 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมปรึกษาหารือ 
2.เสนอโครงการ 

ต.ค. 256๔ น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

ส ารวจวัสดุตามความต้องการในการจัดการ
เรียนการสอน 
 

พ.ย. 256๔ 
- 

ก.ย. ๒๕๖๕ 

น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตามและปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ตลอด
ปีงบประมาณ 

 256๕ 

น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
การจัดท าโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   
 เงินงบประมาณ ………-.................บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดหา พัฒนาส่ือการเรียนการสอน - - - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - ๓,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายกา 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔ -31 ธ.ค.6๔) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ก.ค. 6๕ -30 ก.ย. 6ค) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - - - - 

 



๘๒ 

 

 

 

8.  การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
วัสดุ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน และมี
ปริมาณเพียงพอ 

ประเมิน  แบบสอบถาม  

ผลลัพธ ์   
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้มากขึ้น จากการใช้ส่ือ
ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

ประเมิน  แบบสอบถาม  

 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น 
๙.๒ นักเรียนมีเกิดทักษะการเรียนรูไ้ด้ดียิ่งขึ้น   
 

                           
(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ            
       (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
  
(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

             (นางนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู  
   

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
 
(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

 

 
 
โครงการหลัก   พัฒนาระบบสารสนเทศวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน 
    ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ  256๕ 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
          การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีต้องการ และครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาต้องมีระบบการบริหาร
และการจัดการศึกษา ท่ีน าไปสู่คุณภาพของผู้เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง 
สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าไปใช้ใน
การตัดสินใจด าเนินการต่างๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ 
ทางการศึกษา 

 
3.  เป้าหมาย     
   ๓.1  เชิงปริมาณ 
   รายงานสารสนเทศอย่างน้อย 1 เล่มต่อปีการศึกษา 
  ๓.2   เชิงคุณภาพ 
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา 



๘๔ 

 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน (Plan) ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ต.ค. 256๓  
 
 
 
 
 
   น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

1. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ/อนุมัติ 
จากผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการข้อมูล
สารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษา 
๔. เก็บรวบรวมข้อมูล 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

256๕ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แต่ละขั้นตอน 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

256๕ 
4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปการจัดกิจกรรม ก.ย.๒๕๖๕ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ …-............บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

พัฒนาระบบสารสนเทศวิชาการ - - - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ก.ค. 6๕ -30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - - - - 

 
 
 
 



๘๕ 

 

 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

ประเมินผลการท าโคงงการ แบบประเมินโครงการ 

ผลลัพธ ์   

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาร้อยละ80 

ประเมินผลการท าโครงการ แบบประเมินโครงการ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา    
 
 

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                
              (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                        ต าแหน่ง  ครู 

    
(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวนงค์นุช   ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
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โครงการ   งานทวิศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 
โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) เป้าหมายการอาชีวศึกษา มาตรา 

6 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับ
เทคโนโลยี รวมท้ังเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดย
น าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ
และสมรรถนะ จนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือผู้ประกอบอาชีพโดยอิสระได้ คุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชา และสาขาวิชาต่างๆจะต้องครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ1. ด้านคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์  2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  ทวิศึกษา คือ การจัดการศึกษา
ทางเลือกส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปท้ังสายสามัญและสายอาชีพ 
เมื่อครบก าหนดตามหลักสูตรผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาท้ังหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพไปพร้อม
กัน ท้ังนี้ได้มีก าหนดการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีท าความตกลงร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาท่ีเปิดสอนมัธยมศึกษา
กับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตร 

จากข้อมูลข้างต้นโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ได้เข้าร่วมการจัดการศึกษาทางเลือกส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยท างานตามความถนัด
และความสนใจและเป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความประสงค์ท่ีจะเรียนควบคู่ไปกับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
 2.2 เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตร
อาชีวศึกษา 
 2.3 เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนท่ีมีความประสงค์ท่ีจะเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 3.  เป้าหมาย     

3.1 เชิงปริมาณ  
  ๓.๑.1  หลักสูตรทวิศึกษา ตามประเภทวิชาชีพ 
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3.2 เชิงคุณภาพ  

 ๓.๒.1  โรงเรียนมีหลักสูตรอาชีพระยะส้ันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และรูปแบบการจัดการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ท่ีเน้น
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพท่ีได้มาตรฐาน 
 ๓.๒.๒  นักเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอน แบบ Active Learning โดยการจัดท ารูปแบบ
หน่วยเรียนรู้บูรณาการ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒.3 นักเรียนมีสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมปรึกษาหารือ 
2.เสนอโครงการ 

ต.ค. 256๔ นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง
  

2.ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการตามโครงการ 
 

พ.ย. 256๔ 
- 

ก.ย. ๒๕๖๕ 

นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตามและปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
การจัดท าโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   
 เงินงบประมาณ ………1,000.................บาท  

 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning 1,000 - - 1,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 1,000 - - 1,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔ -31 ธ.ค.6๔) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ก.ค. 6๕ -30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
500 - 500 - - - - - 

 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
     นักเรียนมีความพึงพอใจ 
ในการเรียน ระบบทวิศึกษา 

การท าแบบประเมิน แบบประเมิน 

ผลลัพธ ์   
1. ได้รับประสบการณ์จริงจากการฝึก

ปฏิบัติอาชีพ 
2. สามารถน าความรู้ทางทฤษฏีท่ีเรียน 

ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับภาคปฏิบัติใน
สถานประกอบการได้ 

3. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพ  

การท าแบบประเมิน แบบประเมิน 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1 นักเรียนเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
 ๙.2 นักเรียนมีทักษะในการเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ๙.3 นักเรียนได้เรียนสายสามัญควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
                           

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ            
       (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
  
(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

             (นางนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู  
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    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
 

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
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โครงการ       พัฒนาศักยภาพนักเรียน(ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน)  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน 
    ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวล าภู  จันทร์พรม   
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  256๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  เป็นโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ซึ่งในทุกๆ ต้นปีการศึกษา  โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
ให้แก่นักเรียนใหม่  ให้สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนและเรียนรู้กฎระเบียบของโรงเรียนท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติตาม 
เมื่อเข้ามาศึกษาในโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม และในทุกๆ ปลายปีการศึกษา ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที 3 และ 6 ท่ีจบการศึกษา ซึ่งจะต้องส าเร็จการศึกษา และเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน  เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ เกิดความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไปมาศึกษาต่อท่ีสถานศึกษาแห่งนี้  โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนใหม่  ให้สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนและเรียนรู้กฎระเบียบ
ของโรงเรียนท่ีนกัเรียนต้องปฏิบัติตามเม่ือเข้ามาศึกษาในโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

2.2 เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน   
2.3 เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ  
2.4 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน                         
2.5 เพื่อให้นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน  
2.6 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไปมาศึกษาต่อท่ีสถานศึกษาแห่งนี้ 

3.  เป้าหมาย     
3.1  เชิงปริมาณ 

  นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  จ านวน 2๑๖  คน เข้าร่วมโครงการ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนและเรียนรู้กฎระเบียบของโรงเรียน 
3.2.2 นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน   
3.2.3 นักเรียนมีขวัญและก าลังใจ เกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ  
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3.2.4 นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีงามกับครู  
3.2.5 นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน  
3.2.6 เกิดแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไปมาศึกษาต่อท่ีสถานศึกษาแห่งนี้ 

 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมช้ีแจงการจัดโครงการ  
๒. เขียนและเสนอโครงการ 
 

ต.ค. 25๖๔ นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง , 
นางสาวล าภู  จันทร์พรม 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ให้กับนักเรียน ม.1 
และ ม.4 ต้นปีการศึกษา  
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ให้กับนักเรียน ม.3 
และ ม.6 ปลายปีการศึกษา 

มี.ค.-พ.ค 6๕ 
 

มี.ค. 6๕ 
 

นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง ,  

นางสาวล าภู  จันทร์พรม 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงาน  ตลอด 
ปีงบประมาณ 

256๕ 

นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง , 
นางสาวล าภู  จันทร์พรม 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1. ประเมินผลการด าเนินงาน 
2. สรุปรายงานโครงการ 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

256๕ 

นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง , 
นางสาวล าภู  จันทร์พรม 

 
 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ ……10,000 ………..บาท  
 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ให้กับนักเรียน ม.1
และ ม.4 ต้นปีการศึกษา  
2. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ให้กับนักเรียน ม.3 
และ ม.6 ปลายปีการศึกษา 

๒,000 
 

๘,000 
- - 

๒,000 
 

๘,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๑๐,000 - - ๑๐,000 
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หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ก.ค. 6๕ -30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - ๘,000 - ๒,000 - - - 

 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
     นักเรียนมีความพึงพอใจ 
ในการจัดกิจกรรม 

การท าแบบประเมิน แบบประเมิน 

ผลลัพธ ์   
     นักเรียนมีความสุขในการเรียน  
และเป็นพลเมืองท่ีดีในสังคม 

การท าแบบประเมิน แบบประเมิน 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.1 นักเรียนเข้าศึกษาใหม่ สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนและเรียนรู้กฎระเบียบของโรงเรียนท่ีนักเรยีนต้อง

ปฏิบัติตามเมื่อเข้ามาศึกษาในโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
๙.2 นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน   
๙.3 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ  
๙.4 ครูกับนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีงาม  
๙.5 นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน  
๙.6 ให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไปมีแรงจูงใจศึกษาต่อท่ีสถานศึกษาแห่งนี้ 

 

 
(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ            
       (นางสาวล าภู  จันทร์พรม ) 
                         ต าแหน่ง  ครู 

 

 (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวนงค์นุช   ระมั่ง) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
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    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
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โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

2.การพัฒนาคุณภาพวิชาการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

 

โครงการ             พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมรักการอ่าน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ2.ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด

ความสามารถใน การแข่งขัน  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าท่ี ร.ต.พิทยา  ทิพเนตร 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  256๕ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันระบบการจัดการศึกษาต้องพัฒนานักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีนิสัยรักการอ่านค้นคว้าหาความรู้
จากแหล่งต่างๆ ห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ท่ีมีอยู่ในโรงเรียนเพื่อการเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ห้องสมุด  อย่าง
ถูกต้องห้องสมุดจึงได้จัด  โครงการพัฒนาห้องสมดุและส่งเสริมการรักการอ่านขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้าให้แก่นักเรียน 
2.  เพื่อจัดแหล่งเรียนรู้ท่ีตรงกับความต้องการของผู้เรียน 
3.  เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
3.  เป้าหมาย     

3.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียน จ านวน   2๑๖ คนและบุคลากรในโรงเรยีน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯสามารถแสดงออกและสามารถร่วมท ากิจกรรมได้อย่างมีความสุข 
 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.วางแผน 
(Plan) 

- จัดการประชุมคณะท างาน 
- จัดท าโครงการ 

ต.ค. 256๔ นางเกศกษิรา  ค าฟู 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

- ด าเนินการตามโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

 
 

นางเกศกษิรา  ค าฟู 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินตาม โครงการตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นางเกศกษิรา  ค าฟู 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นางเกศกษิรา  ค าฟู 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   
 เงินงบประมาณ …………๑0,000...........บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดหาหนังสือเพื่อการอ่านและการค้นคว้า ๙,000   ๙,000 
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ๑,000   ๑,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๑0,000   ๑0,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- -  - ๙,000 - ๑,000 - 

 

8.  การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
จ านวนนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด 

สังเกตการใช้บริการห้องสมุด แบบสังเกต 

ผลลัพธ ์
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
การแสดงออกและผลงาน 

สังเกตการเข้าใช้ห้องสมุดของ
นักเรียน 

แบบสังเกต 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1  นักเรียนรกัการอ่านและการค้นคว้า 
๙.2  มีแหล่งเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 
๙.3  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 

   
(ลงช่ือ)          .                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       

(นางเกศกษิรา   ค าฟู ) 
                 ต าแหน่ง  พนักงานราชการ 
 
 (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
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โครงการ             พัฒนาระบบ ICT 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสะอาด  หลอมทอง 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  256๕ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 
2545  มาตรา 4  “การศึกษา”  หมายความว่า  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบคุคล  และสังคม 
โดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม  สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู ้ นอกจากจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียนแล้ว  ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการก็เป็นส่วนส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ปัจจุบันโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมมีระบบการเช่ือมโยงอินเตอร์ยังไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร    โรงเรียนจึงได้จัด
โครงการจัดหาส่ือเทคโนโลยี  การส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน
ในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพัฒนาส่ือเทคโนโลยี  การส่ือสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ระบบ  ICT 

2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ 
3. เพื่อส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์และ Internet  เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการบริหารจัดการ 

4. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
 

3.  เป้าหมาย     
3.1  เชิงปริมาณ 

  นักเรียน คณะครูและบุคลากร ร้อยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน คณะครูบุคลากร น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้  มาใช้
ประโยชน์และแสดงความสามารถของตนเองได้เต็มศักยภาพ 

 

 



๙๙ 

 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

1.ส ารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
๒.ประชุมคณะการท างาน 
๓.เสนอโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

นายสะอาด หลอมทอง 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน ICT ภายใน
โรงเรียน 
๒.จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน (ภายในชุมชน) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

นายสะอาด หลอมทอง 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบ ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

 
นายสะอาด  หลอมทอง 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action) 

ประเมินผล สรุปและรายงานผล 
การด าเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

นายสะอาด หลอมทอง 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ICT ………………๑๐,๐๐0…………………………. บาท  
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.พัฒนาระบบ ICT ๑๐,๐๐0 - - ๑๐,๐๐0 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๑๐,๐๐0 - - ๑๐,๐๐0 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๓-31 ธ.ค. 6๓ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๔-31 มี.ค.6๔) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๔-30 มิ.ย. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๔-30 ก.ย. 6๔) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - ๕,000 - ๕,000 - 
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8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1.การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
2.การแสดงออกและผลงาน 

 
- สถิติการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ 
- บันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- การสังเกตพฤติกรรมและ 
การประเมินผลงาน 

 
- แบบบันทึกสถิติการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ 
- แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินผลงาน 

ผลลัพธ ์
1.ความรู้และประสบการณ์ 
จากการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
2.มีความกล้าแสดงออกในทางท่ี
เหมาะสมและมีผลงานอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน สามารถน าไป
เป็นตัวอย่างท่ีดีได้ 

 
- สถิติการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ 
- บันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 
- การสังเกตพฤติกรรมและ 
การประเมินผลงาน 

 
- แบบบันทึกสถิติการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ 
- แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินผลงาน 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ เพื่อพัฒนาส่ือเทคโนโลยี  การส่ือสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ระบบ  ICT 

๙.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ 
๙.3 เพื่อส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์และ Internet  เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการบริหารจัดการ 

๙.4 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
 

 
ลงช่ือ             ผู้เสนอโครงการ 

                   (นายสะอาด  หลอมทอง ) 
              ต าแหน่ง ครู 

 
 

 (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 

                           ต าแหน่ง  ครู 
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      (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                          ต าแหน่ง  ครู 
 

   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                           ( อาคม   มาจันทร์ )  
                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

 

โครงการ   สถานศึกษาพอเพียง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

       มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวล าภู  จันทร์พรม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ  256๕ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อ
โลกยุคโลกาภิวัตน์   ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล   รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งน้ี จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวังอย่างย่ิงในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน  และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต  และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร  มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ทั้งด้านวัตถุ   สังคม  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินค้า
และบริการทุกชนิดเพื่อเล้ียงสังคมนั้น ๆ   ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ ท่ีเราไม่ได้เป็นเจ้าของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ  

ตามอัตภาพ   และท่ีส าคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับส่ิง
ใด  หากกล่าวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง ในการด ารงชีวิต 
  กล่าวโดยสรุป   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นหลักคิด และหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตเพื่อน าไปสู่
ความพอเพียง  เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของคนไทย  สังคมไทย เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิ
วัตน์  เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง   
ท้ังด้านวัตถุ  ด้านสังคม  ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม   ถ้าใช้หลักความพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิต ก็จะสามารถอยู่ได้อย่างรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ปรับตัวและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงได้ 
            โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ถือว่าเป็นสถานท่ีในการผลิตพลเมืองท่ีมีคุณภาพของชาติ เป็นแหล่งการเรียนรู้   
พัฒนาทางด้านสติปัญญา  ทางด้านร่างกาย  ทางด้านอารมณ์ และทางด้านสังคม  ในสังคมปัจจุบันมีความเจริญและ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากมาย   การพัฒนาด้านจิตใจ  คุณธรรมและจริยธรรมยังมีน้อย ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดท า
โครงการ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอพียง เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน  นักเรียนสามารถเรียนรู้ใน
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โรงเรียนได้อย่างมีความสุข เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะท าให้ผลการเรียนดีขึ้น และบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติท่ีว่านักเรียนเป็นผู้ท่ี   ดี   เก่ง   มีสุข  และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือพัฒนานักเรียนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

๒.๓ เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 
3.  เปา้หมาย     

 3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1  นักเรียนจ านวน  2๑๖ คน 
9.1.1 ครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  

3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีความรอบคอบ มีเหตุ
มีผล 

3.2.2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม  น.ส.ล าภู  จันทร์พรม 
, และคณะครู 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

1. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ/อนุมัติจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. วางแผนการจัดกิจกรรมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยก าหนดตารางกิจกรรม ในแต่ละกลุ่มกลุ่มกิจกรรม    
3. มอบหมายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ  
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  
5. ประชาสัมพันธ์โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ไปยัง
นักเรียนตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนโดยแจ้งผ่านหนังสือ
ให้นักเรียนน าไปให้ผู้ปกครองทราบด าเนินการตามแผน 
ดังนี ้
     5.1 ประชุมครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการนักเรียนทุกคนเพื่อช้ีแจงและ
เตรียมงาน   
     5.2 ประชุมนักเรียนทุกคนเพื่อท าความเข้าใจ       

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
256๕ 



๑๐๔ 

 

 

 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 ข้อตกลงร่วมกัน 
     5.3 จัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 สู่สถานศึกษา ตามตารางกิจกรรมท่ีก าหนดการ 

 

  

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

การติดตามและประเมินผลโครงการแต่ละขั้นตอนมี
รายละเอียด 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

น.ส.ล าภู  จันทร์พรม 

4. ประเมินผล 
และรายงาน  

สรุปการจัดกิจกรรม ก.ย. ๒๕๖๕ น.ส.ล าภู  จันทร์พรม 

 

5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ………๑,000.....บาท  
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช ้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

-จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 

(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 

( 1 ม.ค. 6๔-31 มี.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 3 

( 1 เม.ย. 6๔-30 มิ.ย. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 4 

( 1 ก.ค. 6๔-30 ก.ย. 6๔) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - - - - - ๑,000 - 



๑๐๕ 

 

 

 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้

ผลผลิต   

ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์   

นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  
สติปัญญา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรม 
จริยธรรม  ใชช้ีวิตในสังคมด้อย่างมีความสุข  

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๙.๑ เพ่ือพัฒนานักเรียนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

๙.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

๙.๓ เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 

 

(ลงชื่อ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ            

                        (นางสาวล าภู  จันทร์พรม ) 
                                                                          ต าแหน่ง  ครู 
 

(ลงช่ือ)             ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง ) 

                                 ต าแหน่ง  คร ู
 

    (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 

           (นางนิสา   หลอมทอง ) 
                                ต าแหน่ง  ครู 
 

   
(ลงชื่อ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

 
 



๑๐๖ 

 

 

โครงการ   สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

       มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ  256๕ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น   ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม   
ความสนใจ  และเกิดความปิติท่ีจะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป   การให้วิธีสอน  การอบรมและให้
ความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง  จะท าให้เด็กเกิดความเครียด  ซึ่งจะเป็น
ผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริจัดต้ังงาน   
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  เพื่อเป็นส่ือในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับ
พืชพรรณไม้   เห็นคุณค่าประโยชน์   ความสวยงาม   อันจะก่อให้เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
 สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งท่ีรวบรวมพันธุ์พืชชนดิต่างๆ ทีมีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพ
ถิ่นอาศัยเดิม  มีห้องสมุด  สถานท่ีเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ  อาจเป็นตัวอย่างแห้งหรือตัวอย่างดอง  
หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอื่นๆ  พันธุ์พืชท่ีท าการรวบรวมไว้นัน้จะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุไ์ม้  
นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นท่ีของโรงเรียน  โดยมี
องค์ประกอบดังกล่าว  เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว  อีกท้ังใช้ในการศึกษาและเป็น
ประโยชน์ในการสอนวิชาต่างๆ 

จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ในเรื่อง
ของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน  และในเรื่องของการ
ปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุมหารือ และเห็นพ้องต้องกนัท่ี
จะสนองราชด าริ  ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมเป็นโรงเรียนท่ีจัดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีร่มรื่นสวยงามและเป็นโรงเรยีนท่ีมี
พรรณไม้ธรรมชาติเป็นจ านวนมาก  โรงเรียนได้เอาใจใส่ดูแลพรรณไม้เป็นอย่างดีแต่ยังขาดการสร้างจิตส านึกให้เยาวชน
มีความรักความร่มรื่นสวยงามของพรรณไม้เท่าท่ีควร  จึงมีแนวคิดสอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตาม
แนวพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือแหล่งรวบรวมพืชพรรณไม้ต่าง ๆ  ท่ีมีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสม  ใน
สภาพที่คล้ายกับถ่ินอาศัยเดิมใช้เป็นแหล่งข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณได้  เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  เพื่อเป็น
ส่ือให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์  ความสวยงาม  อันก่อให้เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ์



๑๐๗ 

 

 

พันธุกรรมพืชต่อไป  นอกจากนี้กิจกรรมท้ังหลายสามารถด าเนินการได้ในพื้นท่ีโรงเรียน  เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการศกึษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยมุ่งให้นักเรียน
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และ เก่ง  ดี  มีความสุข 

๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืช 

๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร่วมมือ  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดประโยชน์ถึงท้องถ่ิน  

๒.๔ เพ่ือให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ในโรงเรียน 

๒.๕ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถ่ิน และพืชหายาก 

๒.๖ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในโรงเรียนให้มากข้ึน 

๒.๗ เพ่ือเป็นแหล่งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ให้เกิดแก่เยาวชน 

 
3.  เปา้หมาย     

3.1  เชิงปริมาณ 
นักเรียนจ านวน 2๑๖ คน ครูและบุคลกรโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  

3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช  
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. ช้ีแจงและเชิญชวนให้บุคลากรต่าง ๆ ในโรงเรียน 

เห็นความส าคัญของการจัดท าสวน    

พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

3. วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 

ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการและจัดประชุม 

ต.ค. 256๕ น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาและส ารวจพันธุกรรมพืช
ในโรงเรียน 

2. จัดท าแผนผังพันธุกรรมพืช 

3. จัดหาและปลูกพืชท้องถิ่นและพืชหายาก 

4. จัดท าตัวอย่างพืช 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
256๕ 

 

 

 



๑๐๘ 

 

 

 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๕. จัดท าทะเบียนพืช และ ป้ายช่ือ 
๖. จัดท าสมุดบันทึกข้อมูลพรรณไม้ 
๗. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ใน

โรงเรียน การเรียนการสอนบูรณาการเกิดขึ้นทุก
กลุ่มสาระวิชา 

  

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ประเมินความก้าวหน้าของการท างานโดยคณะกรรมการ    

4. ประเมินผล 
และรายงาน  

สรุปการจัดกิจกรรม   

 

5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ………......๒,๐๐๐..........บาท  
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช ้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ศึกษาพันธุกรรมพืช ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 

(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 

( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 

( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 

( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

๑,๐๐๐ - - - - - ๑,๐๐๐ - 

 

 



๑๐๙ 

 

 

 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้

ผลผลิต   

นักเรียนจัดท าทะเบียนพันธุกรรมพันธ์ุพืชท้องถ่ินที่
มีอยู่ในโรงเรียน 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์   

ร้อยละ80 ของนักเรียนสร้างองค์ความรู้จากการ  
รวบรวมพันธุกรรมพืชในโรงเรียน  ละมีระบบข้อมูล
ไว้ศึกษาต่อไป 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๙.๑ นักเรียนน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยมุ่งให้
นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และ เก่ง  ดี  มีความสุข 
๙.๒ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ 

พันธุกรรมพืช 
๙.๓ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร่วมมือ  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดประโยชน์ถึงท้องถิ่น  
๙.๔ มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชท่ีมีอยู่ในโรงเรียน 
๙.๕ เป็นแหล่งศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น และพืชหายาก 
๙.๖ มีพื้นท่ีสีเขียวในโรงเรียนให้มากขึ้น 
๙.๗ เป็นแหล่งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ให้เกิดแก่เยาวชน 
 

 
 (ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                                  

                                                                   (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง ) 
                                        ต าแหน่ง  ครู 

  
 
      (ลงช่ือ)             ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง ) 

                                        ต าแหน่ง  ครู 
 
 
 



๑๑๐ 

 

 

 
 

 
      (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                                          ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 
                           ( อาคม   มาจันทร์ )  

            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

3.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

 

 
 
โครงการหลัก   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ค่ายวิชาการ ) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนงค์นุช   ระมั่ง  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2564 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
๒๕๔๕ มุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ สามารถคิด
เป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ฉะนั้นโรงเรยีนจึงได้จัด
โครงการค่ายบูรณาการวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี รวมถึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามนโยบายของสถานศึกษาดังนั้นทางโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนขึ้น  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะทางวิชาการเต็มตามศักยภาพ 
    2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยู่เสมอ  
     3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

 
3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน  2๑๖ คน   

 
3.2 เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับความรู้ และทักษะกระบวนการ 8 กลุ่มสาระฯ จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 



๑๑๓ 

 

 

 
 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน 
การด าเนินงาน 
- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

ต.ค. 256๔ น.ส.นงค์นุช   ระมั่ง 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

- ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ย. 256๔ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

-  ติดตามผลการด าเนินโครงการ 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ
และรายงานผู้บริหารโรงเรียน 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้ 

เงินเรียนฟร1ี5 ปี ………………๑๐,000……………….. บาท (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาการ ) 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ค่ายวิชาการ  ๑๐,000 - - ๑๐,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๑๐,000 - - ๑๐,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๔-31 มี.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๔-30มิ.ย. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๔-30ก.ย. 6๔) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- -  - - - ๑๐,000 - 

 
 
 



๑๑๔ 

 

 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต                              
นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา 
การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และบูรณา
การ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าด้วยกันได้ 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน 

ผลลัพธ ์   
ร้อยละ 80   นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ 
การคิดแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ใหม่ และและบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เข้าด้วยกันได้  

ประเมิน แบบประเมิน 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะทางวิชาการเต็มตามศักยภาพ 
    ๙.2 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยู่เสมอ  
     ๙.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

 
 

 
 (ลงช่ือ)                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ            
         (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
 
 (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 

 
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
 

   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

 



๑๑๕ 

 

 

โครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบวัดผล ระดับชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  256๔ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
           งานวัดและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ  การประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ การดูแลการส่งคะแนนผลการเรียนของผู้สอน การบันทึกผลการเรียนลงในโปรแกรม การพฒันาจะเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับการด าเนินงานอย่างมีระบบ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยมีความ
สะดวกในการค้นหาเอกสารและสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.2  เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.3  เพื่อให้ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.4 เพื่อให้ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 
2.5 เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 

3.  เป้าหมาย     
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 มีวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการประมวลผลการเรียนรู้และเพียงพอกับ
ความต้องการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ 

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม   จ านวน  2๑๖ คน  มี  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา
อยู่ใน ระดับดี – ดีมาก  ร้อยละ 80 

3.1.3 นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม   จ านวน   2๑๖  คน  มี ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์อยู่  ในระดับดีมาก  ร้อยละ 80 

3.1.3 นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม   จ านวน   2๑๖  คน  มี ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีมาก  ร้อยละ  80 

 



๑๑๖ 

 

 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
3.2.2 โรงเรียนมีการจัดระบบการวัดและประเมินผล 
3.2.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3.2.4 ผู้เรียนมีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 
3.2.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

และมีประสิทธิภาพ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน (Plan) ๑.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 
๒.จัดท าโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 

2.ด าเนินการ (Do) ด าเนินงานตามโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตามการด าเนินโครงการ 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 

4. ประเมินผล และ
รายงาน (Action) 

ประเมินผลโครงการ 
สรุปและรายงานผลการด าเนิน
โครงการและรายงานผู้บริหารโรงเรียน 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) …………๖,000……..............บาท  

 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์  
๖,000 

  
 

๖,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๖,000   ๖,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 



๑๑๗ 

 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63 ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๔-31 มี.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๔-30 มิ.ย. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๔-30 ก.ย. 6๔) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
๑,๐00 - ๕,๐00 - - -  - 

 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
1. ร้อยละของ ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

สอบถาม เอกสารรายงานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของโรงเรียน   

2. ร้อยละของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

การรายงาน เอกสารรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
โรงเรียน   

3. ร้อยละของ ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

การรายงาน เอกสารรายงานผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
ของโรงเรียน   

4. ร้อยละของ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 

การรายงาน เอกสารรายงานการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนของโรงเรียน   

5. ร้อยละของ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ี
มุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

สอบถาม เอกสารรายงานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของโรงเรียน   

ผลลัพธ ์   
1. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

สอบถาม เอกสารรายงานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของโรงเรียน   

2. ร้อยละ ๘๐ ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

การรายงาน เอกสารรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
โรงเรียน   

3. ร้อยละ ๘๐ ของผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

การรายงาน เอกสารรายงานผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
ของโรงเรียน   

4. ร้อยละ ๘๐ ของผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 

การรายงาน เอกสารรายงานการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนของโรงเรียน   

5. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูมีการวัดและ
ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

สอบถาม เอกสารรายงานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของโรงเรียน   

 

 



๑๑๘ 

 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๙.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
๙.3  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๙.4 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 
๙.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

  
   

                          (ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                   
                                        (นางนงค์นุช  พันธ์พืช) 

                                                      ต าแหน่ง  ครู 
    

(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
          (นางนงค์นุช  พันธ์พืช) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

 

โครงการ   ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ส่งเสริมอาชีพ) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน  
                                       ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง   
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ  256๔ 
 
1.หลักการและเหตุผล 

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องส าคัญของกระแส
การปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างท่ัวถึง  
ครูจึงต้องมีความต่ืนตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับ 
การออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ท่ีเปล่ียนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
ท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษ
ท่ี 21 นี้   มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ  

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นกิจกรรมท่ีคณะครูทั้งโรงเรียนรวมกนัวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ในชุมชน และความต้องการของผู้เรียน จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21  
2.2  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
2.3  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
3.  เป้าหมาย     
 3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียน จ านวน 2๑๙ คน  
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลก 
ในศตวรรษที่ ๒๑ 

3.2.2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 
 
 
 



๑๒๐ 

 

 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน (Plan) ๑.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
๒. เสนอโครงการ 

ต.ค.๒๕๖๔ นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง   

2.ด าเนินการ 
(Do) 

๑. วางแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
โดยก าหนดตารางกิจกรรม ในแต่ละกลุ่ม
กิจกรรม    
๒. มอบหมายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายต่าง ๆ  
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  
๔. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ท้ัง ๕ กิจกรรม  

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง   

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แต่ละขั้นตอน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง   

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปการจัดกิจกรรม ก.ย.๒๕๖๕ นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง   

 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ………๑๐,๐๐0......บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ๕ ฐาน  
ฐานละ ๓,๐๐๐ บาท 

๑๐,๐๐๐ 
- 

- ๑๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๓- 31 ธ.ค.6๓) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค. 6๔ - 31 มี.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๔ - 30มิ.ย. 6๔) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๔ - 30ก.ย. 6๔) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
๑๐,๐๐๐ - - - - - - - 

 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ สอบถาม 

สัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ ์   
นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

วัดผลสัมฤทธิ์ 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๙.๑ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21  
๙.๒ เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
๙.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ              
          (นางสาวนงค์นุช   ระมั่ง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
    

(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวนงค์นุช   ระมั่ง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
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โครงการหลัก   STEM Education 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ  นางนงค์นุช  ระมัง่ ,กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นวิชาพื้นฐานท่ีจัดให้นักเรียนได้ศึกษา โดยก าหนดไว้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้ของชาติ ต้ังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา แต่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่ในวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจและจากท่ีทางรัฐบาลให้ความส าคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเรียกวิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบนี้ว่า STEM Education ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การคิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนมุ่งผลิตก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติได้  

ดังนั้นทางโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวในการพัฒนาศักยภาพของครูและ
นักเรียน โดยครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร STEM Educationในการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education จึงได้
จัดท าโครงการค่ายบูรณาการในรูปแบบ STEM Education ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และบูรณาการสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตามแนว STEM Education 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และบูรณาการ 
สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมตามแนว STEM Education 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน  2๑๖  คน   
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3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการในรูปแบบ STEM Education ได้ฝึกประสบการณ์ การคิดแก้ปัญหา  

การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
และจัดกิจกรรมแบบ STEM Education 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน (Plan)  - ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน 
การด าเนินงาน 
- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 

ต.ค. 256๔ น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   
และคณิตศาสตร์  2.ด าเนินการ 

(Do) 
- ด าเนินงานตามกิจกรรม ส.ค. 256๔ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

-  ติดตามประเมินผลโครงการ 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการและ
รายงานผู้บริหารโรงเรียน 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้ 

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)……-.......บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรามค่าย STEM Education - - - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 63-31 มี.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 63-30มิ.ย. 63 ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 63-30ก.ย. 63) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- -  - - - - - 
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8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต                              
ร้อยละของนักเรียนมกีารคิดวิเคราะห์ การคิด
แก้ปัญหา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และ
บูรณาการสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกันได้ 

            สังเกต แบบประเมิน 

ผลลัพธ ์   
ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ การ
คิดแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และ
บูรณาการสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกันได้  

สังเกต แบบประเมิน 

 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และบูรณาการ 
สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน  
 

 
 (ลงช่ือ)                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ            
         (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
 
 (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 

 
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
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โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

4.พัฒนาวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

 

 

โครงการ   ส่งเสริมทักษะและความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาส 
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ  256๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  การจัดกิจกรรมให้นักเรียน 
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น ให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาและสถานท่ี ซึ่งผู้เรียน 
ควรได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสามารถไปแข่งขันในระดับต่างๆ ได้  

ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาทุกแห่ง ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงออกทางด้านความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มศักยภาพ ท้ังด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย ศิลปะ นาฏศิลป์ และงานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นส่ิงใหม่ๆ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึง่เป็นแนวทางท่ีจะพัฒนาความรู้ไปสู่สากลได้ในอนาคต ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุน 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญก าลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองท่ี
ส่งผลให้การจัดการศึกษาในสถานศึกษา  มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ดังนั้นโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม มีความตระหนักและเห็นความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริม
ทักษะและความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีขึ้น 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้น าผลงานท่ีเกิดจากการ 
จัดการศึกษามาเผยแพร่สู่สาธารณชน ให้ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
 2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนปกติและเด็กพิเศษเรียนร่วมได้แสดงออกด้านศักยภาพและ
ความสามารถพิเศษในแต่ละด้าน 
 2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และ
ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

 

3. เปา้หมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะและความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยี ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับประเทศ 
  3.1.2 นักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันทักษะและความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยี ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศไปเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
  3.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะและความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนปกติและเด็กพิเศษ ท่ีการแข่งขันทักษะและความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยี ในทุกระดับ ได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถเป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณชน 
 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

1. เขียนและเสนอโครงการ 
 

ต.ค. 256๔ น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง  

2.ด าเนินการ 
(Do) 

1. ประชุมช้ีแจงให้คณะครูแต่ละกลุ่มสาระ ทราบ 
2. ครูเตรียมพร้อมนักเรียนการแข่งขันทักษะและ
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
3. ส่งนักเรียนการแข่งขันทักษะและความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีในระดับต่างๆ 

ต.ค. 256๔ น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 
และคณะครูทุกท่าน 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

 

ตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระยะ ตลอด 
ปีงบประมาณ 

256๕ 

น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1. ประเมินผลการแข่งขันทักษะและความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ 
2. สรุปรายงาน 

ก.ย. 256๕ น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 

 
 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ……๒0,000 …....บาท  
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมส่งเสริมทักษะและความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยี 

๒๐,000 
 

- 
 

- 
 

๒๐,000 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๒๐,000 - - ๒๐,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค.6๓ - 31 ธ.ค. 6๓) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๔ -31 มี.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 เม.ย. 6๔ - 30 มิ.ย. 6๔) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ก.ค. 6๔ -30 ก.ย. 6๔) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - - ๒๐,๐๐๐ - 

 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
นักเรียน ได้แสดงศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองโดยการแข่งขัน
ทักษะวิชาการกลุ่มสาระต่างๆ 

แบบสอบถาม    แบบประเมิน 

ผลลัพธ ์   
นักเรียนได้แสดงศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองโดยการแข่งขันทักษะ
วิชาการกลุ่มสาระต่างๆเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน 

     แบบสอบถาม     แบบประเมิน 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ครู และนักเรียนได้น าผลงานท่ีเกิดจากการจัดการศึกษามาเผยแพร่สู่สาธารณชน มีโอกาสแลกเปล่ียน
เรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
 ๙.2 นักเรียนปกติและเด็กพิเศษเรียนร่วม ได้แสดงออกด้านศักยภาพและความสามารถพิเศษในแต่ละด้าน 
 ๙.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 
 
 

   



๑๒๙ 

 

 

 (ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ            
        (นางสาวนงค์นุช   ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
 

    
 (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

           (นางสาวนงค์นุช   ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
 
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
        

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๐ 

 

 

โครงการ   พัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล/เปิดโลกวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็นโรงเรยีน
มาตรฐานสากล World-Class Standard School ระดับ ScQA ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการท่ีจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวังไวว้่า นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลเมือง สืบเนื่องจากนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยการยกระดับ
โรงเรียนช้ันน าท่ีมีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นโรงเรียนท่ีมีระบบการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้     ด้วยตัวเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมน า
ความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล  โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
คุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล/เปิดโลกวิชาการ ขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหค้ณะครูและบุคลากรเข้าใจเจตนารมณ์ ขอบข่ายความส าเร็จ ทิศทางและกรอบการด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล (OBEC QA) 

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการวางแผนพัฒนายกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล และขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ในระดับสูงขึ้นต่อไป 

๓. เพื่อน าผลงานการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีเกิดกับนักเรียนน ามาจัดแสดง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในงาน
เปิดโลกวิชาการ (Open House)  

 
 
 
 

3.  เป้าหมาย     
3.1 เชิงปริมาณ  

  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม เข้าร่วมโครงการโครงการพฒันาคุณภาพสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล/เปิดโลกวิชาการ  ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ  



๑๓๑ 

 

 

3.2.1 คณะครูและบุคลากรเข้าใจเจตนารมณ์ ขอบข่ายความส าเร็จ ทิศทางและกรอบการด าเนินงาน                                    
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

3.2.2 คณะครูและบุคลากรมีแนวทางในการวางแผนพัฒนายกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล และ
ขับเคล่ือน 

การด าเนินงานให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในระดับสูงขึ้นต่อไป 
๓.๒.๓ น าผลงานการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเกิดกับนักเรียนน ามาจัดแสดง เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ในงานเปิดโลกวิชาการ (Open House)  
 

๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผน 
2.เขียนโครงการเสนอ 

ตลอดปีงบประมาณ
256๕ 

นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง  

2.ด าเนินการ 
(Do) 

1.ช้ีแจงคณะครูและนักเรียนถึงเจตนารมณ์ 
ขอบข่ายความส าเร็จ ทิศทางและกรอบการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.ด าเนินการตามแนวทางในการวางแผน
พัฒนายกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
และขับเคล่ือนการด าเนินงานให้บังเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม ในระดับสูงขึ้นต่อไป 
๓. น าผลงานการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
จัดแสดง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในงาน 

เปิดโลกวิชาการ (Open House)  
 

ตลอดปีงบประมาณ
256๕ 

คณะครูทุกคน 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบ ตลอดปีงบประมาณ
256๕ 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
การจัดท าโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ
256๕ 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
 
5.  งบประมาณที่ใช้   
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ………๗,๐๐๐..........บาท  

 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 



๑๓๒ 

 

 

 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล/
เปิดโลกวิชาการ 

๗,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ๕๐๐๐ 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๗,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๓  - 31 ธ.ค.6๓) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค. 6๔ - 31 มี.ค.6๔) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 เม.ย. 6๔ - 30 มิ.ย. 6๔) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ก.ค. 6๔- 30 ก.ย. 6๔) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - -  - ๒,000 - 5,000 - 

 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ได้รับการรับรองโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับ  OBEC QA  

ประเมิน  แบบสอบถาม  

ผลลัพธ ์   
1.คณะครูและนักเรียนเข้าใจเจตนารมณ์ ขอบข่ายความส าเร็จ 
ทิศทางและกรอบ 
การด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.มีแนวทางในการวางแผนพัฒนายกระดับโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล และขับเคล่ือน 
การด าเนินงานให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในระดับสูงขึ้น
ต่อไป 
๓. มีผลงานการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพจัดแสดง เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ในงานเปิดโลกวิชาการ (Open House)  
 

ประเมิน  แบบสอบถาม  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.1 คณะครูและบุคลากรด าเนินงานตาม ขอบข่ายความส าเร็จ ทิศทางและกรอบการด าเนินงานโรงเรียน

มาตรฐานสากล (OBEC QA) 
๙.2 คณะครูและบุคลากรวางแผนพัฒนายกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล และขับเคล่ือนการด าเนินงานให้

บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ในระดับสูงขึ้นต่อไป 



๑๓๓ 

 

 

๙.๓ คณะครูและบุคลากรเน าผลงานการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพที่เกิดกับนักเรียนน ามาจัดแสดง เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ในงานเปิดโลกวิชาการ (Open House) 
 

 
(ลงช่ือ)                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ                  
                  (นางสาวนงค์นุช   ระมั่ง) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
 
 
 (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

        (นางสาวนงค์นุช   ระมั่ง) 
                             ต าแหน่ง  ครู 

 
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 

 

โครงการ    ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน 
    ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนงค์นุช ระมั่ง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ  256๕ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
          ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพื่อลดระยะเวลาเรียนของการเรียนภาควิชาการ
ลง โดยไม่กระทบเนื้อหาหลักท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ และเน้นให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายการพัฒนา 4  
H   คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง)  Heart  (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ)  Hand  (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ)  และ 
Health  (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ)  และเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยใช้ขั้นพัฒนาการของฺ  Bloom  
Taxonomy (Krathwohl , D.R.,2002) เป็นหลักในการจัดกิจกรรมและเน้นให้เกิดทักษะการคิดช้ันสูง    ซึ่งการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ต้องเช่ือมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งยังคง
เน้นเป้าหมายการพัฒนา 4 H ท้ังนี้เพื่อให้ความส าคัญท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ โดยมุ่งเน้น
ลดเวลาเรียนในลักษณะการรับการถ่ายทอดความรู้ด้วยการบรรยาย/สาธิต เพิ่มเวลาและโอกาสในการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ มีความสุขกับการเรียนรู้   โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  จึงได้จัดท าโครงการ “ลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ สู่การเสริมสร้างความสามารถเด็กไทยยุค 4.0” ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้หลัก และเช่ือมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
      2.2  เพื่อเพิ่มคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรม 
เพิ่มเวลารู้ได้อย่างเหมาะสมท้ังด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติ     
      2.3  เพื่อให้ครูสามารถพัฒนา/ปรับ/ออกแบบการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามความสนใจและ 
ความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตร และมีความสุขกับการเรียนรู้      
      ๒.๔ เพื่อให้คณะครูและบุคลากรสามารถจัดกิจกรรมตามแนวทาง นโยบาย  “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ได้อย่าง 
มีคุณภาพและ สามารถจัดเป็นกิจกรรมปกติของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

 

 

3.  เป้าหมาย     
 3.1  เชิงปริมาณ 
         3.1.1 ครูสามารถจัดกิจกรรมตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้อย่างมีคุณภาพ  
              3.1.2 ครูมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระหลักในห้องเรียนท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร  
              3.2.3 ครูมีรูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรอย่างน้อย 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
     3.2   เชิงคณุภาพ   
             3.2.1 ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ อย่างมีความสุข 
             3.2.2 ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองรอบด้าน ครอบคลุม 4 H 
             3.2.3 ผู้เรียนได้รับโอกาสและมีเวลาลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นในการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
            3.2.4 ผู้เรียนได้รับพัฒนาความสามารถพื้นฐานตามหลักสูตรและคุณภาพเด็กไทยยุค 4.0  
               
 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

๑.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
๒.เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ/อนุมัติ  
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค.๒๕๖๔  
 
 
 
 
นางสาวนงค์นุช ระมั่ง 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินโครงการ ต.ค.๒๕๖๔ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

การติดตามและประเมินผลโครงการ ตลอด
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 
4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปการจัดกิจกรรม ก.ย.๒๕๖๕ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ………-……….....บาท  
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 

 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ - - - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔ - 31 ธ.ค.6๔) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค. 6๕ - 31 มี.ค.6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 เม.ย. 6๕ - 30 มิ.ย. 6๕) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ก.ค. 6๕ - 30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - -  - - - - - 

 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
ร้อยละของครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ ์   
ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและนักเรียน ร่วม
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และ
ได้รับการพัฒนาท้ัง ๔ ด้าน (๔ H) 

วัดผลสัมฤทธิ์ 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      ๙.1  กิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้หลัก และเช่ือมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
      ๙.2  คุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรม 
เพิ่มเวลารู้ได้อย่างเหมาะสมท้ังด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติ     
      ๙.3  ครูสามารถพัฒนา/ปรับ/ออกแบบการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามความสนใจและ 
ความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตร และมีความสุขกับการเรียนรู้      
      ๙.๔ คณะครูและบุคลากรสามารถจัดกิจกรรมตามแนวทาง นโยบาย  “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ได้อย่าง มี
คุณภาพและ สามารถจัดเป็นกิจกรรมปกติของโรงเรียน 
 

 



๑๓๗ 

 

 

 
(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ            
       (นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 

    
(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

          (นางสาวนงค์นุช    ระมั่ง) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
 
 
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

 

โครงการ   เสริมทักษะความรู้เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาส 
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวล าภู  จันทร์พรม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  256๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข่ือนภูมิพล ได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อน

ภูมิพล รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมด้านต่าง ๆ แก่นักเรียนในชุมชนในพื้นท่ีเขื่อนภูมิพล   เช่น  โครงการติว
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาโดยมูลนิธิเข่ือนยันฮีส าหรับนักเรียน 
ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ าเข่ือนภูมิพล เป็นต้น   พบว่ายังมีนักเรียนท่ี 
ขาดโอกาสทางการศึกษา  โดยเฉพาะนักเรียนในสถานศึกษารอบอ่างเก็บน้ าเข่ือนภูมิพลซึ่งอยู่ห่างไกลเมือง    
เป็นเหตุให้โอกาสเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ มีจ ากัดเมื่อเทียบกับนักเรียนในชุมชนเมือง 

เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา  ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาท่ีสอน แยกเป็น 2 แผนการเรียน  คือ สายวิทยาศาสตร์ และ 
สายศิลปศาสตร์  โดยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาวิเคราะห์เช่ือมโยง  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์   
ฟิสิกส์  เคมี  และชีววิทยา  และแผนการเรียนศิลปศาสตร์   ประกอบด้วยวิชาวิเคราะห์เช่ือมโยง  ภาษาอังกฤษ   
คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  ภาษาไทยและสังคมศึกษา 

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้เข้าร่วมโครงการ “เสริมทักษะความรู้  เปิดประตูสู่
มหาวิทยาลัย” กับหน่วยงาน กฟผ. เข่ือนภูมิพล ท่ีจัดขึ้น ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา 
โดยนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ในช่วงเดือนตุลาคม  เป็นระยะปีการศึกษาละ ๗ วัน ณ เขื่อนภูมิพล  อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก   
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการให้นักเรียนมีศักยภาพในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
มากขึ้น 

2.2  เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 
 



๑๓๙ 

 

 

3.  เป้าหมาย     
3.1  เชิงปริมาณ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ   
 3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีศักยภาพในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น  และนักเรียนมีทัศนคติ
เชิงบวกต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

1. เขียนและเสนอโครงการ 
2. ประชุมช้ีแจงการจัดโครงการ  
 

ต.ค. 256๔ นางสาวล าภู จันทร์พรม 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

2. น านักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะความรู้ 
เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ร่วมกับ กฟผ.เข่ือนภูมิพล 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

นางสาวล าภู จันทร์พรม 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงาน  ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

นางสาวล าภู จันทร์พรม 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1. ประเมินผลการด าเนินงาน 
2. สรุปรายงานโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

นางสาวล าภู จันทร์พรม 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ……๕,000 ………..บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

เสริมทักษะความรู้เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ๕,000 ๓,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๕,000 ๓,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 



๑๔๐ 

 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๓ - 31 ธ.ค.6๓) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค. 6๔ - 31 มี.ค.6๔) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 เม.ย. 6๔ - 30 มิ.ย. 6๔) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ก.ค. 6๔- 30 ก.ย. 6๔) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - -  - - - ๕,000 - 

 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
     ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ 
ในการจัดกิจกรรม 

           การท าแบบประเมิน แบบประเมิน 

ผลลัพธ ์   
     นักเรียนมีความสุขในการเรียน 
ต่อในอนาคตและเป็นพลเมืองท่ีดี 
ในสังคม 

           การท าแบบประเมิน แบบประเมิน 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.1  นักเรียนมีศักยภาพในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น 
2.2  นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

         
(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ            
       (นางสาวล าภู  จันทร์พรม ) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
 
 
 (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวนงค์นุช   ระมั่ง ) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 



๑๔๑ 

 

 

โครงการหลัก       โรงเรียนดีประจ าต าบล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

       มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาท่ีส าคัญท่ีสุดในการพัฒนา คุณภาพนักเรียน แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนจึงเป็นความส าคัญ สูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาโรงเรียนในท้องถิน่ ชนบท ซึ่งนักเรียน
ส่วนมากมักด้อยโอกาสในการเข้าเรียนในโรงเรียนท่ีมี คุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดนโยบายการพัฒนา
โรงเรียน คุณภาพในท้องถิ่นชนบท เพื่อให้มีความเพียบพร้อมท่ีจะเป็นต้นแบบหรือ ศูนย์สาธิตการให้บริการทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนเป็นแหล่ง การเรียนรู้ของชุมชน ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
เช่ือมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรียนและไม่จ าเป็นต้องส่ง บุตรหลานไปเรียนในเมือง โดยโรงเรียนและ
ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเป็น ประโยชน ์ ให้บริการและเช่ือมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและ มี
ประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการและ ด าเนินการ เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง มี
ความเข้มแข็ง ท้ังทางด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬา และศิลปะ   มีความพร้อมด้านกายภาพ ทุก
โรงเรียนได้รับการ สนับสนุนท่ีเหมือนกัน คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ขั้นมาตรฐาน มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย 
มีการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน ตามจ านวนนักเรียนท่ีเพิ่มข้ึน  เป็นโรงเรียน “ท ามาหากิน” ท่ีเน้นการพัฒนา
พื้นฐาน ด้านอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน และ เป็น “โรงเรียนชุมชน” ท่ีมีความร่วมมือกับท้องถิ่นและบริการ 
ชุมชนอย่างเข้มแข็ง 
 
2. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อใหก้ารพัฒนาเกิดจากความร่วมมือของท้องถิ่น ชุมชนและภาครัฐ 
๒.๒ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษาในต าบล 
๒.๓ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการศึกษาของผู้เรียนและผู้ปกครอง 
 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

      นักเรียน  จ านวน  2๑๖  คน  ครูและบุคลากร และชุมชน 



๑๔๒ 

 

 

 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 ท้องถิ่นมีส่วนร่วมพฒันาโรงเรียนให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  ลดความเหล่ือมล้ าเป็นไปตามความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.วางแผน (Plan) ประชุมปรึกษาหารือ ช้ีแจงวัตถุประสงค์

โครงการ 
ตุลาคม 256๔ 

 
น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 

2.ด าเนินการ (Do) 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินตาม โครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

คณะครู 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรวบรวมผลการปฏิบัติงานและ
รวบรวมเป็นรูปเล่ม 

กันยายน ๒๕๖๕ น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง 

  
๕. งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ      0       บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- กิจกรรมโรงเรียนดีประจ าต าบล - - - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1ม.ค.6๕-31 มี.ค.6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1เม.ย.6๕-30มิ.ย.6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
(1ก.ค. 6๕-30 ก.ย.6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - -  - 

 
 



๑๔๓ 

 

 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้

ผลผลิต  (Output) 
๑.ร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่มาใช้บริการของโรงเรียน 
(นักเรียน ชุมชน เครือข่าย) 
๒. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีการพัฒนาข้ึน  
3. ร้อยละ ๘๐ โรงเรียนมีความร่วมมือกับชุมชน มีการประสานงาน
กับ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนที่อยู่
ใกล้เคียง และมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อย่างเข้มแข็ง  

 
แบบสอบถาม 
 
ระดับผลสัมฤทธ์ิ 
 
การสังเกต 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบทดสอบ 

 
การสังเกต 

 

ผลลัพธ์  (Outcome) 
- ระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
- ระดับคุณภาพของการจัดการเรียน 
การสอนและการบริหารจัดการศึกษา 
- ระดับคุณภาพด้านการเรียนรู้และ 
คุณลักษณะ 
- ระดับคุณภาพด้านทักษะการเรียนรู้และ 
พ้ืนฐานการท างานของผู้เรียน 

 
ผลการประเมิน 

 
- แบบประเมิน 

 
๙. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

๙.๑ รับความร่วมมือของท้องถิ่น ชุมชนและภาครัฐ 
๙.๒ โรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษาในต าบล 
๙.๓ ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการศึกษาของผู้เรียนและผู้ปกครอง 
 

 
(ลงชื่อ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงกา      
               (  นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง   ) 
                         ต าแหน่ง  ครู 

    
 
   (ลงช่ือ)             ผู้เสนอโครงการ 

              (  นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง   ) 
                          ต าแหน่ง  คร ู

 
 

    (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 

           (นางนิสา   หลอมทอง ) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
 

   
(ลงชื่อ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 



๑๔๔ 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
๕.การจัดการเรียนรวม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 

 

 

โครงการ                     พัฒนาการจัดการเรียนรวม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนงนุช  มณเฑียรชัย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา  2564 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนร่วมเป็นอีกรูปหนึ่งของการจัดการศึกษาท่ีให้โอกาสแก่เด็กท่ีมีความต้องพิเศษได้เรียนร่วม ร่วม
ใช้ชีวิตกับเด็กปกติ กับระบบในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้ ช่วยเหลือ
ตนเองได้และใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม  การศึกษาพิเศษเป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนท่ีมี
พฤติกรรมภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
ร่างกาย จิตใจ ความสามารถ และเป็นการศึกษาท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความสามารถพิเศษหรือมีปัญญาเลิศได้พัฒนา
ความถนัดและอัจฉริยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ีจึงต้องจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการทางการศึกษาท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล ซึ่งจะเป็นรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย  แต่ส่ิงท่ีโรงเรียนทุ่งฟ้า
วิทยาคม ได้จัดท าโครงการการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กท่ีมีพฤติกรรมภาวะบกพร่องทางด้านร่างกาย  พฤติกรรม
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้กับเด็กปกติในโรงเรียน 
        การจัดการศึกษาพิเศษนี้จะประสบความส าเร็จได้ จะต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ ส่ือวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมภาวะบกพร่องทางด้านร่างกาย  พฤติกรรมภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 
และนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติ ในกิจกรรมต่าง ให้ดียิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้โอกาสนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมภาวะบกพร่องทางด้านร่างกาย พฤติกรรมภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญา และนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับส่ือ และส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ  

2.2 เพื่อให้โอกาสนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมภาวะบกพร่องทางด้านร่างกาย  พฤติกรรมภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญา และนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง ได้เท่ากับเด็กปกติ 

 
3. เปา้หมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  

นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมภาวะบกพร่องทางด้านร่างกาย พฤติกรรมภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรูร้้อยละ ๑๐๐ ได้รับส่ือ 

4.2 เชิงคุณภาพ  
   นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมภาวะบกพร่องทางด้านร่างกาย พฤติกรรมภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และ

นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ได้รับการศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมและสามารถเรียนร่วมกับ
เด็กปกติได้อย่างมีความสุข 



๑๔๖ 

 

 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 4.1 ลักษณะกิจกรรม 
  4.1.1 ประชุมช้ีแจงโครงการ 
  4.1.2 การคัดกรองเด็ก 
   - จัดเตรียมแบบคัดครอง (ครูผู้รับผิดชอบโครงการ) 
   - การคัดกรองเด็ก (ครูที่ปรึกษา และครูประจ าวิชา) 
   - การพบแพทย์ (ครูผู้รับผิดชอบโครงการ,ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน) 
   - การส่งต่อ (ครูผู้รับผิดชอบโครงการ,ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน) 
  4.1.3 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมภาวะบกพร่องทางด้านร่างกาย 
พฤติกรรมภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  4.1.4 การจัดท าแผนเฉพาะบุคคล (IEP) โดยครูพี่เล้ียงพิการเรียนร่วม 
  4.1.5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูพี่เล้ียงพิการเรียนรว่ม 
  4.1.6 ประเมินผล โดยนางนงนุช  มณเฑียรชัย และครูประจ าวิชา 
 
4.2 กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมช้ีแจงโครงการ 
2. การคัดกรอง 
    2.1 การจัดเตรียมแบบคัดกรอง 
   2.2 การคัดกรองเด็ก  
   2.3 การพบแพทย์  

พ.ค.๒๕6๕ 
 

พ.ค.๒๕6๕ 
พ.ค.๒๕6๕ 
มิ.ย. ๒๕6๕ 

นางนงนุช  มณเฑียรชัย 
นางสาวกมนทรรศน์ ภักด์ิอมรศิร ิ

 

 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.4 การส่งต่อ  
3. การจัดซื้อส่ือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
4. การจัดท าแผนเฉพาะบุคคล ( IEP) 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
6. ติดตามประเมินผล 

7. สรุปรายงานโครงการ 

มิ.ย. ๒๕6๕ 
มิ.ย. ๒๕6๕ 

พ.ค.  – มิ.ย. ๒๕6๕ 
   พ.ค.๒๕๖๕ – มี.ค. ๒๕6๕ 
   พ.ค.๒๕๖๕ – มี.ค. ๒๕6๕ 

 

 

 
5.  งบประมาณที่ใช้ 

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)……0………..............บาท(งบสนับสนุนจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดตาก) 
 
 
 
 



๑๔๗ 

 

 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ ามัน รวม 
1 - กิจกรรมการจักการเรียนรวม - - 

 
- - - 

รวมท้ังส้ิน - - - - 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- -  - - - - - 

 
 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

ผลผลิต 
-ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมภาวะบกพร่อง
ทางด้านร่างกาย พฤติกรรมภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับส่ือและส่ิง
อ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ สามารถเรียนร่วมกับเด็ก
ปกติได้อย่างมีความสุข และได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
ผลลัพธ ์
-ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมภาวะบกพร่อง
ทางด้านร่างกาย พฤติกรรมภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับส่ือและส่ิง
อ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ สามารถเรียนร่วมกับเด็ก
ปกติได้อย่างมีความสุข และได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมคิด 

 
การสังเกต 
บันทึกพฤติกรรม 
การเรียนรู ้

 
แบบสังเกต 
แบบบันทึกพฤติกรรม 
การเรียนรู ้

 

 

 

 



๑๔๘ 

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1 นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมภาวะบกพรอ่งทางด้านร่างกาย พฤติกรรมภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับส่ือ และส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ  

๙.2 นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมภาวะบกพรอ่งทางด้านร่างกาย  พฤติกรรมภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง ได้เท่ากับเด็กปกติ 
 

 
 (ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                                  

                                                                   (นางนงนุช มณเฑียรชัย ) 
                                        ต าแหน่ง  ครู 
 

 
      (ลงช่ือ)             ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางนงนุช  มณเฑียรชัย ) 

                                         ต าแหน่ง  ครู 
 
 

      (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                                          ต าแหน่ง  ครู 
 

          

(ลงช่ือ)  ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                          ( อาคม   มาจันทร์ )  
           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

 
 
 

 



๑๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 
โครงการ   การวางแผนและงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริม ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิสา    หลอมทอง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
ในการบริหารงานภายในโรงเรียนเพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีนโยบาย มี

แผนการด าเนินการท่ีชัดเจนเพื่อจะได้เป็นแนวให้ทุกฝ่ายทุกงานปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ซึ่งการได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อน ามา
ปรับปรุงพัฒนาจะต้องมีการจัดท าแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (PBB และ MTEF) 
ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดแผนปฏิบัติการของโรงเรียน รวบรวม โครงการ งาน และกิจกรรมในการพฒันาจุดด้อยและส่งเสริม
จุดเด่นของโรงเรียน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อก าหนดทิศทางนโยบายการบริหาร 
๒.๒ เพื่อจัดท าปฏิบัติการและปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
๒.๓ เพื่อจัดท าแผนการใช้งบประมาณ 
๒.๔ เพื่อการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน  
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๕  จ านวน 3 เล่ม 
3.2 เชิงคุณภาพ 

-  โรงเรียนมีนโยบาย ทิศทาง แนวทาง การพัฒนา ตลอดจนแนวทางการใช้งบประมาณท่ีชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 



๑๕๑ 
 
 4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.แต่งต้ังและประชุมคณะท างานจัดท ากรอบประมาณ
รายจ่ายระยะปานกลาง 
2.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ256๕ 
3.ปฏิบัติตามแผน ฯ 
4.ติดตาม ประเมินผลและสรุปผล 

เดือนพฤศจิกายน 256๔ 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นางนิสา  หลอมทอง 

 

5. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ 500  บาท   
 
6.รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
 

ท่ี กิจกรรม / รายละเอียด เป้าหมาย 
(ระบุหน่วยนับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. จัดท าแผนประจ าปีงบประมาณ ๕๐๐   500 500 
รวมท้ังส้ิน    500 

 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
500 - - - - - - - 

 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. มีแผนปฏิบัติการและปฏิทินของโรงเรียน 
2. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีแจ้งอนุมัติ 
3. การปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนด 

 
รายงานการใช้งบ 

 
 แบบสรุปการใช้งบ 

 
 
 
 



๑๕๒ 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ มทิีศทางนโยบายการบริหาร 
๙.๒ มีแผนปฏิบัติการและปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
๙.๓ มแีผนการใช้งบประมาณ 
๙.๔ มกีารประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน  

 
 

 
(ลงช่ือ)         ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                         (นางนิสา   หลอมทอง ) 
                                   ต าแหน่ง  ครู 

 
ลงช่ือ             ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางพิมพิรา  สอนเนียม ) 
                ต าแหน่ง ครู 
    

 (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                                  ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                           ( อาคม   มาจันทร์ )  
                            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 
โครงการ          พัฒนางานระบบการเงินและสินทรัพย ์
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ     นางพิมพิรา  สอนเนียม , นางชลิดา  อุดมวงษ์  
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
       สถานศึกษาท่ีจะสามารถจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ การบริหารการเงินและสินทรัพย์มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งใน
การพัฒนา ซึ่งการบริหารงบประมาณยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดการ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน  
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได้  
๒.๒ เพื่อควบคุม ป้องกันและก ากับติดตามดูแลการใช้จ่ายเงินทุกประเภท  
๒.๓ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีท้ังด้านการเงินและพัสดุ  
๒.๔ เพื่อจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน  
๒.๕ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 

๓.  เป้าหมาย     

     ๓.๑  เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ มีคู่มือปฏิบัติงานด้านงานการเงินและพัสดุๆ ท่ีพอเพียงต่อการให้บริการ  
๓.๑.๒ มีแผนบริหารความเส่ียงไว้เป็นแนวทางการควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน  
๓.๑.๓ มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ  
๓.๑.๔ เป็นแบบอย่างท่ีดีของการพัฒนาระบบงานการเงินได้ร้อยละ ๑๐๐  
๓.๑.๕ ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป    

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ การจัดท าบัญชีประเภทต่างๆ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้  
๓.๒.๒ โรงเรียนมีคู่มือการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ท่ีถูกต้องครบถ้วน  
๓.๒.๓ โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณท่ีเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 



๑๕๔ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน (Plan) -ประชุมวางแผนการด าเนิน
โครงการ 
-แต่งต้ังคณะท างาน 

ต.ค. 256๕ 
 

 

นางพิมพิรา  สอนเนียม 
 

2.ด าเนินการ (Do) - จัดวางระบบการบริหาร
จัดการด้านการเงินและ พัสดุ
ของโรงเรียน  
- จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านงาน
การเงินและพัสดุ  
- มีระบบการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ท่ีง่ายต่อ การ
ค้นหาและตรวจสอบ  
- ควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน
และพัสดุให้ถูกต้อง ตาม
ระเบียบของทางราชการ 

มิ.ย.-ก.ค.  256๕ นางพิมพิรา  สอนเนียม 
นางยุพิน  แก้วค า 

นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง  
นางชลิดา  อุดมวงษ์ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ก ากับ ดูแลและติดตามการ
ด าเนินงาน  
- ประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน  
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง  
นางชลิดา  อุดมวงษ์ 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

- รับข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น 
แนวทางในการด าเนินงาน/
พัฒนางานต่อไป 

ก.ย. 256๕ 
นางพิมพิรา  สอนเนียม 

 

 
๕.งบประมาณที่ใช้    

จ านวนเงิน   ๒๕,๐๐๐   บาท 
 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

พัฒนางานระบบการเงินและสินทรัพย ์
     ๑. เบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



๑๕๕ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

     ๒. บันทึกรายงานคงเหลือเป็นปัจจุบัน 
     ๓  ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ 
     ๔. รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

 

พัฒนางานบญัชี 
     ๑.จัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
     ๒. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 
     ๓. รายงานผลให้ผู้บริหารและสพม. ตาก   

- - - - 

พัฒนางานพัสดุ ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐ 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - ๒๕,๐๐๐ - - - - - 

 
 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
-มีคู่มือปฏิบัติงานด้านงานการเงินและพัสดุ 
-การบริหารงบประมาณของโรงเรียนเป็นไปตาม
หลักการบริหารการเงินและสินทรัพย์ และ
ระเบียบของทางราชการงบประมาณ และระเบียบ
ของทางราชการ 
 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ ์   
-การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

 

 

 



๑๕๖ 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ มีการป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นได้  
๙.๒ มีการควบคุม ป้องกันและก ากับติดตามดูแลการใช้จ่ายเงินทุกประเภท  
๙.๓ มีการตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีท้ังด้านการเงินและพัสดุ  
๙.๔ มรีะบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน  
๙.๕ มีการควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 

 
ลงช่ือ             ผู้ร ับผิดชอบโครงการ 

                   (นางพิมพิรา  สอนเนียม ) 
              ต าแหน่ง ครู 

 
 

                                          ลงช่ือ             ผู้เสนอโครงการ 
        (นางพิมพิรา  สอนเนียม) 
       ต าแหน่ง ครู 

 
 

    
 (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 

                        (นางนิสา   หลอมทอง ) 
                                        ต าแหน่ง  ครู 

 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                            ( อาคม   มาจันทร์ )  
                              ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 
 
โครงการ          การจัดการสาธารณูปโภค 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ     นางพิมพิรา  สอนเนียม  
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปงีบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
       สถานศึกษาท่ีจะสามารถจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ การบริหารการเงินและสินทรัพย์มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งใน
การพัฒนา ซึ่งการบริหารงบประมาณยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดการ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน  
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อให้โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้อย่างเพียงพอ  

๒.๒ เพื่อบริการระบบสาธารณูปโภคท่ีดีให้กับคณะครู บุคลากร นักเรียน ภายในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง 
 

 

๓.  เป้าหมาย     

     ๓.๑  เชิงปริมาณ 
            ๓.๑.1 คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบ 
สาธารณูปโภค อย่างน้อยร้อยละ 9๐  
            ๓.๑.2. บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนร่วมกันประหยัดการใช้สาธารณูปโภค อย่างน้อยร้อยละ 9๐ 
 

   ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
๓.๒.1 โรงเรียนมงีบประมาณเพียงพอส าหรับการจ่ายค่าสาธารณูปโภค  
๓.๒.2. คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบ 

สาธารณูปโภค  
๓.๒.3. บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนตระหนักถงึความประหยัดในการใช้สาธารณูปโภค 

 
 
 
 



๑๕๘ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 

 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน (Plan) -ประชุมวางแผนการด าเนิน
โครงการ 
-แต่งต้ังคณะท างาน 

ต.ค. 256๔ 
 

 

นางพิมพิรา  สอนเนียม 
 

2.ด าเนินการ (Do) ด าเนินงานตามโครงการ 
  

มิ.ย.-ก.ค.  256๕ นางพิมพิรา  สอนเนียม 
 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ก ากับ ดูแลและติดตามการ
ด าเนินงาน  
- ประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน  
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นางพิมพิรา  สอนเนียม 
 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

- รับข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น 
แนวทางในการด าเนินงาน/
พัฒนางานต่อไป 

ก.ย. 256๕ 
นางพิมพิรา  สอนเนียม 

 

 
 

5.งบประมาณที่ใช้  จ านวนเงิน  ๒๖๐,๐๐๐  บาท 
 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

บริหารงานสาธารณูปโภค ๒๖๐,๐๐๐    ๒๖๐,๐๐๐    
               รวม ๒๖๐,๐๐๐    ๒๖๐,๐๐๐    

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐    ๒๖๐,๐๐๐    
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 

 



๑๕๙ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๓-31 ธ.ค. 6๓ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๔-31 มี.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๔-30 มิ.ย. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๔-30 ก.ย. 6๔) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
๖๔,000 

 
- ๖๔,000 

 
- ๖๔,๔๐๐ 

 
- ๖๔,000 - 

 

 

8.  การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภคได้อย่างเพียงพอ  
 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ ์   
ร้อยละ 9๐ ของคณะครู บุคลากร นักเรียน และ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการ
เกี่ยวกับระบบ สาธารณูปโภค  
ร้อยละ 9๐ ของบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน
ร่วมกันประหยัดการใช้สาธารณูปโภค  
 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑  เพื่อให้โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้อย่างเพียงพอ  
๙.๒ เพื่อบริการระบบสาธารณูปโภคท่ีดีให้กับคณะครู บุคลากร นักเรียน ภายในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง 

 
 

ลงช่ือ             ผู้ร ับผิดชอบโครงการ 
                   (นางพิมพิรา  สอนเนียม ) 
              ต าแหน่ง ครู 

 
 

                                          ลงช่ือ             ผู้เสนอโครงการ 
        (นางพิมพิรา  สอนเนียม) 
       ต าแหน่ง ครู 



๑๖๐ 
 

    
 (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 

                        (นางนิสา   หลอมทอง ) 
                                        ต าแหน่ง  ครู 

   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                            ( อาคม   มาจันทร์ )  
                              ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               



๑๖๑ 
 
โครงการ          การบริหารงานพัสดุ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง, นายชัยยันต์  ปินนวล 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

๑.  หลักการและเหตุผล 

       การบริหารจัดการจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีวัสดุ  อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานบริหารจัดการ  เพื่อการขับเคล่ือนกลยุทธ์ให้
เกิดประสิทธิภาพในการจัดองค์กร  โรงเรียนได้แบ่งระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและภาระ
งานตามท่ีส านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานมอบหมายเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ตามท่ีชุมชนคาดหวังโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ดังนัน้เพื่อให้การด าเนินงานในกรอบงานตามท่ีก าหนดจึงได้จัดท าโครงการ
นี้ขึ้น 
  
๒.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อใหก้ารบริหารจัดการการใช้งบประมาณของโรงเรียนสะดวก รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ 

2.2  เพื่อใหบุ้คลากรมีอุปกรณ์ต่างๆพอเพียงในการบริหารจัดการส านักงาน 

๒.3  เพื่อใหก้ารบริหารงานและการบริหารจัดการคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
 

๓.  เป้าหมาย     

     ๓.๑  เชิงปริมาณ 
 จัดซื้อวัสดุส านักงานได้ตามวัตถุประสงค์ 
 

   ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
      ประโยชน์วัสดุต่างๆต่อองค์กรและการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

-ประชุมวางแผนการด าเนิน
โครงการ 
-แต่งต้ังคณะท างาน 

ต.ค. 256๔ 
 

 

นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง 
นางยุพิน  แก้วค า 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินงานตามโครงการ 
  

มิ.ย.-ก.ค.  256๕ นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง 
นางยุพิน  แก้วค า 

 
3.ตรวจสอบ 

(Check) 
- ก ากับ ดูแลและติดตามการ
ด าเนินงาน  
 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง 
นางยุพิน  แก้วค า 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

- ประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน  
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 256๕ 
นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง 

 

 
 
5.  งบประมาณที่ใช้  จ านวนเงิน  ๖๖,๐๐๐  บาท 
 
 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

การบริหารงานวัสดุส านักงาน ๗๐,๐๐๐   ๗๐,๐๐๐ 
             รวม ๗๐,๐๐๐   ๗๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐   ๗๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. ๖๓-31 ธ.ค. ๖๓ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. ๖๔-31 มี.ค. ๖๔) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. ๖๔-30 มิ.ย. ๖๔ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. ๖๔-30 ก.ย. ๖๔) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  

\ 

 

 

 

 



๑๖๓ 
 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
มีอุปกรณ์ต่างๆพอเพียงในการบริหารจัดการส านักงาน สอบถาม 

สัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ ์   
การบริหารจัดการงานสารสนเทศของโรงเรียนสะดวก รวดเร็ว 
มี ประสิทธิภาพ 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

บุคลากรมีอุปกรณ์ต่างๆพอเพียงในการบริหารจัดการ
ส านักงาน 

  

   
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1  การบริหารจัดการการใช้งบประมาณของโรงเรียนสะดวก รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ 

๙.2  บุคลากรมีอุปกรณ์ต่างๆพอเพียงในการบริหารจัดการส านักงาน 

๙.3  การบริหารงานและการบริหารจัดการคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 (ลงช่ือ)                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ           

                                  (นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง)  
                                       ต าแหน่ง  ครู 

    
   

ลงช่ือ             ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางพิมพิรา  สอนเนียม ) 
              ต าแหน่ง ครู 
    

 (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                                    ต าแหน่ง  ครู 
    

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                              ( อาคม   มาจันทร์ )  
                              ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

 
 



๑๖๔ 
 
 

โครงการ        การบริหารงานควบคุมภายใน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
       มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิสา  หลอมทอง 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
 
หลักการและเหตุผล  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
ข้อ 5 ระบุให้หน่วยรับตรวจระบบการควบคุมภายใน ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบดังกล่าว โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับต้ังแต่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และให้
หน่วยรับตรวจรายงาความคืบหน้าในการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยตรวจ
รับ (ถ้ามี) ทุก 60 วัน พร้อมส่งส าเนาให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วย เว้นแต่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่น และ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบุให้หน่วยรับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากวันส้ินปีงบประมาณ 
หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระท าภายใน 240 วัน นับจากจัดวางระบบการควบคุมภายใน
แล้วเสร็จ ซึ่งโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายในและเพื่อให้การด าเนินการตาม
ระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพและทันตามก าหนดเวลา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมมีหน้าท่ีในการส่งเสริมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการพัฒนาระบบ
ควบคุมภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์  
 ๒.1 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการด าเนินงานทุกงาน ซึง่รวมถึงการดูแล รักษาทรัพย์สิน
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต 
 ๒.2 เพื่อให้เกิดความเช่ือถือได้ของรายงานของการเงิน 
 ๒.3 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีการปฏิบัติท่ี
โรงเรียนได้ก าหนดขึ้น 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ       

1.โรงเรียนมีการจัดระบบควบคุมภายใน 
2.ครู และนักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม   จ านวน ๒๑๖ คน ได้ทราบจุดเด่น จุดท่ีควรปรับปรุง และ

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนโดยการระดมความคิดจากครูทุกคนในโรงเรียน 
 
 3.2  เชิงคุณภาพ        

 1 มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 5 อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

          .2 มีการด าเนินกาตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประเมินผล 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

-ประชุมวางแผนการด าเนิน
โครงการ 
-แต่งต้ังคณะท างาน 

ต.ค. 256๔ 
 

 

นางนิสา  หลอมทอง 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินงานตามโครงการ 
  

มิ.ย.-ก.ค.  256๕ นางนิสา  หลอมทอง 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ก ากับ ดูแลและติดตามการ
ด าเนินงาน  
 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นางนิสา  หลอมทอง 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

- ประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน  
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 256๕ 
นางนิสา  หลอมทอง 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ  -  บาท  
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

การบริหารงานควบคุมภายใน -   - 
             รวม -   - 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น -   - 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

  
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - - - - 

 

8.  การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการด าเนินงาน
ทุกงาน ซึ่งรวมถึงการดูแล รักษาทรัพย์สินการป้องกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือ
การทุจริต 
.2 เกิดความเช่ือถือได้ของรายงานของการเงิน 
3 เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีการปฏิบัติท่ีโรงเรียนได้
ก าหนดขึ้น 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 
 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๙.1 การด าเนินงานประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแล รักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต 
 ๙.2 มคีวามเช่ือถือได้ของรายงานของการเงิน 
 ๙.3 การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีการปฏิบัติท่ีโรงเรียนได้
ก าหนดขึ้น 

 
(ลงช่ือ)     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                         (นางนิสา   หลอมทอง ) 
                                   ต าแหน่ง  ครู 

 
 

                                          ลงช่ือ                   ผู้เสนอโครงการ 
        (นางพิมพิรา  สอนเนียม) 
       ต าแหน่ง ครู 

    
 (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 

                  (นางนิสา   หลอมทอง ) 
                                  ต าแหน่ง  ครู 

   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                          ( อาคม   มาจันทร์ )  
                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๘ 
 
โครงการ       งานบริหารจัดการยานพาหนะ  
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
       มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิมพิรา  สอนเนียม , นายวิทย์  ตาสา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ยานพาหนะเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการอ านวยความสะดวกในด้านการเดินทางไปราชการ  จะช่วยให้ระบบการ
บริหารงานทางด้านการศึกษาคล่องตัว รวดเร็ว  ทันเวลา และส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการเป็นอย่างยิ่ง  จะต้องมี
การดูแลปรับปรุง  ซ่อมแซมบ ารุงอยู่เสมอสามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  และรวมถึงค่าน้ ามันเช้ือเพลิงในการ
เดินทางไปราชการในจังหวัดและต่างจังหวัด  ล้วนแต่มีความส าคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของราชการ  ผู้บริหาร  
บุคลากร  นักเรียน  ชุมชนและผู้ใช้บริการท้ังส้ิน   

 

2. วัตถุประสงค์ 
         ๒.1 เพื่อพัฒนาระบบบริการให้คล่องตัว  รวดเร็ว  ทันเวลา   
         ๒.2  เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริการ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  ครู  บุคลากรและนักเรียน   
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

ครู  บุคลากรและนักเรียน  ได้รับการบริการอย่างคล่องตัว  รวดเร็วทันเวลา 

 

 

 

 

 

 



๑๖๙ 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน (Plan) -ประชุมวางแผนการด าเนิน
โครงการ 
-แต่งต้ังคณะท างาน 

ต.ค. 256๔ 
 

 

นางพิมพิรา  สอนเนียม 
นายวิทย์  ตาสา 

2.ด าเนินการ (Do) ด าเนินงานตามโครงการ 
  

มิ.ย.-ก.ค.  256๕ นางพิมพิรา  สอนเนียม 
นายวิทย์  ตาสา 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ก ากับ ดูแลและติดตามการ
ด าเนินงาน  
 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นางพิมพิรา  สอนเนียม 
นายวิทย์  ตาสา 

4. ประเมินผล และ
รายงาน (Action) 

- ประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน  
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 256๕ 
นางพิมพิรา  สอนเนียม 

นายวิทย์  ตาสา 

 
  
5. งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ  ๗๐,000  บาท  มีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ค่าน้ ามัน ใช้สอย วัสดุ 

การจัดการยานพาหนะ ๗๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ 
             รวม ๗๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

  
8.  การประเมินผล 

 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

บุคลากรในโรงเรียนมีระบบการใช้ยานพาหนะท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

แบบประเมิน แบบสอบถาม 
 

 



๑๗๐ 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.1 การบริการมีความคล่องตัว  รวดเร็ว  ทันเวลา   
         ๙.2  ระบบการบริการมีประสิทธิภาพ 
 

  
 

(ลงช่ือ)     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางพิมพิรา  สอนเนียม) 
       ต าแหน่ง ครู 

         
 

                                          ลงช่ือ             ผู้เสนอโครงการ 
        (นางพิมพิรา  สอนเนียม) 
       ต าแหน่ง ครู 

    
 (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 

                  (นางนิสา   หลอมทอง ) 
                                  ต าแหน่ง  ครู 

   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                            ( อาคม   มาจันทร์ )  
                             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

 



๑๗๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

1.พัฒนาบุคลากร  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 
โครงการ    พัฒนาบุคลากร  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ    นางนงนุช  มณเฑียรชัย   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ  256๕ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
            การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕
นั้น จะเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้
แก่ผู้เรียน  โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้  ท้ังแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และน าเอาเทคโนโลยี
มาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถท้ังด้าน
เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาสง ๆ  ท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่เรียนในวิธีต่าง ๆ  ให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์
แข็งแรงและขวัญก าลังใจท่ีดีด้วย โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรในสถานศึกษานั้นจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการ
เปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจท่ีดีต่อ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
           ๒.๑ เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาท่ีรับผิดชอบ 
     ๒.๒ เพื่อให้ครูและบุคลากรได้น าเอาความรู้ท่ีได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและนักเรียน 
     ๒.๓ เพื่อให้ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจท่ีดีและมีความพร้อมเข้าสู่การพัฒนาในยุคเทคโนโลยี 
 
 

3.  เป้าหมาย     

     3.1  เชิงปริมาณ 
            ครูและบุคลากร  
    3.2  เชิงคุณภาพ 
             ครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจในวิชา งานท่ีรับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 



๑๗๓ 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

-ประชุมวางแผนการด าเนิน
โครงการ 
-แต่งต้ังคณะท างาน 

ต.ค. 256๔ 
 

 

นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินงานตามโครงการ 
๒.1  การส่งเสริมศักยภาพและ
ทักษะการจัดการเรียนการสอน
ของครู 
๒.2  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่ครู
มืออาชีพ PLC 
๒.๓ งานสร้างขวัญและก าลังใจ 
๒.4  ศึกษาดูงาน 
  

ตลอดปีงบประมาณ 

256๕ 

นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ก ากับ ดูแลและติดตามการ
ด าเนินงาน  
 

ตลอดปีงบประมาณ 

256๕ 

นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

- ประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน  

- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 256๕ 
นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

 
ด าเนินงานตามโครงการ 
 

๒.1  การส่งเสริมศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนการสอนของครู 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุม  อบรม  สัมมนา ตลอดปีงบประมาณ 

256๕ 
นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

 
        ๒.2  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่ครูมืออาชีพ PLC 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2   นิเทศบุคลากร ปีละ 1 ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ 

256๕ 
นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

        
 



๑๗๔ 
 
          ๒.๓ งานสร้างขวัญและก าลังใจ 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3 สร้างขวัญและก าลังใจ  ปีละ 1ครั้ง 

 
ตลอดปีงบประมาณ 

256๔ 
นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

 
         ๒.4  ศึกษาดูงาน 

       
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)……………๑๐๐,๐00  ……………..บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

การส่งเสริมศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนการ
สอนของครู 

๗๕,๐00 
- 

๗๕,๐00 
- 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่ครูมืออาชีพ PLC - - - - 
งานขวัญและก าลังใจ ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ - 
การศึกษาดูงาน ๒0,000 - ๒0,000 - 
     

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐   - ๑๐๐,๐๐๐   - 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ \ 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
๒๕,000  ๒๕,000  ๒๕,000  ๒๕,๐00  

 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4  ศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ ตลอดปีงบประมาณ 

256๔ 
นางนงนุช  มณเฑียรชัย 



๑๗๕ 
 
8.  การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ            
ร้อยละ 100ครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนา 

รายงาน แบบรายงาน 

   
ด้านคุณภาพ   
ร้อยละ ๑๐๐ครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอน
และปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 

สังเกต 
 

แบบสังเกตการสอน 
 
 

   
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           ๙.๑ ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาท่ีรับผิดชอบ 
     ๙.๒ ครูและบุคลากรได้น าเอาความรู้ท่ีได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและนักเรียน 
     ๙.๓ ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจท่ีดีและมีความพร้อมเข้าสู่การพัฒนาในยุคเทคโนโลยี 
 
 

 (ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                                  
                                                                   (นางนงนุช มณเฑียรชัย ) 

                                        ต าแหน่ง  ครู 
  
 

      (ลงช่ือ)             ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางนงนุช  มณเฑียรชัย ) 
                                         ต าแหน่ง  ครู 
 

    
 

      (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                                          ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                          ( อาคม   มาจันทร์ )  
           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 



๑๗๖ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

2.สรรหาบุคลากรและอัตราก าลัง  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 
 
โครงการ    สรรหาบุคลากรและอัตราก าลัง    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ    นางนงนุช  มณเฑียรชัย   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ  256๔ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
                 การบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติด้านการบริหารงานบุคคลจัดวางแผนอัตราก าลัง 
อัตราส่วนครูและนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน ในแต่ละปีการศึกษา มีครูที่ลาออก ครูครบวาระเกษียณอายุ และการ
เจริญเติบโตขององค์กรท าให้อัตราก าลังในต าแหน่ง/ หน้าท่ีครูขาดและต้องเพิ่มอัตราก าลังในส่วนองค์กรเจริญเติบโตต้อง
ด าเนินการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาทดแทนส่วนท่ีขาดและเพิ่ม เพื่อให้เป็นระบบและได้มาตรฐานการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
                 

      ๒.1  เพื่อวางแผนอัตราก าลัง  
      ๒.๒  เพื่อการสรรหาและจ้างอัตราจ้าง  
 
3.  เป้าหมาย     
     3.1  เชิงปริมาณ 
            จ านวนครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามต้องการ 
 
    3.2  เชิงคุณภาพ 
                  ความส าเร็จ สรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรได้ตามความต้องการ ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน   
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

-ประชุมวางแผนการด าเนิน
โครงการ 
-แต่งต้ังคณะท างาน 

ต.ค. 256๔ 
 

 

นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินงานตามโครงการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 

256๕ 

นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ก ากับ ดูแลและติดตามการ
ด าเนินงาน  
 

ตลอดปีงบประมาณ 

256๕ 

นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

- ประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน  

- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 256๕ 
นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

 
 
5.  งบประมาณที่ใช้  0  บาท 

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)………………-………………..บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

สรรหาบุคลากรและอัตราก าลัง  - - - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ \ 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1ม.ค.6๕-31 มี.ค.6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1เม.ย.6๕-30มิ.ย.6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค.6๕-30ก.ย.6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- -  - - - - - 

 



๑๗๙ 
 
8.  การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ            
จ านวนอัตราก าลังท่ีได้รับจัดสรร รายงาน แบบรายงาน 
   
ด้านคุณภาพ   
ครูและบุคลากรได้รับการจัดสรร มี
เพียงพอ 

รายงาน 
 

แบบรายงาน 
 
 

   
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           ๙.1  มีแผนอัตราก าลัง  
       ๙.๒  ได้รับการจัดสรรครูและบุคลากร 
 
 

 (ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                                  
                                                                   (นางนงนุช มณเฑียรชัย ) 

                                        ต าแหน่ง  ครู 
  
 

      (ลงช่ือ)             ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางนงนุช  มณเฑียรชัย ) 
                                         ต าแหน่ง  ครู 

    
 

      (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                                          ต าแหน่ง  ครู 
   

  (ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                              ( อาคม   มาจันทร์ )  
                   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวทิยาคม 

 
 
 



๑๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
3.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 
 
โครงการ    ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตร 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ              นางนงนุช  มณเฑียรชัย, นางสุนิษา  พูลศรี 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง             
ระยะเวลาด าเนินการ      ตลอดปงีบประมาณ 256๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีจัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย   
ในการพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ปรับตัว
และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมเห็นความส าคัญของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังนี้คือ กิจกรรมแนะแนว  และกิจกรรมนักเรียน ซึง่แบ่งเป็น กิจกรรมพฒันาความ
ถนัด  ความสนใจ  ตามความต้องการของ  และกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  รวมท้ังกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ีเพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

๒.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
๒.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  
๒.3 เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

          ๒.4 เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
3.  เป้าหมาย     
               3.1  เชิงปริมาณ 
                นักเรียน จ านวน  2๑๖   คน    
     3.2 เชิงคุณภาพ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผู้เรียน  มี
ประสบการณ์ตรง  มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 
 
 



๑๘๒ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน (Plan) -ประชุมวางแผนการด าเนิน
โครงการ 
-แต่งต้ังคณะท างาน 

ต.ค. 256๔ 
 

 

นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

2.ด าเนินการ (Do) ด าเนินงานตามโครงการ 
  -ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน (วันศุกร์) 
 -ลูกเสือเนตรนารี  
 - นักศึกษาวิชาทหาร 
 -กิจกรรมแนะแนว 
 -กิจกรรมชุมนุม 
 -กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี   

ตลอดปีงบประมาณ 

256๕ 

 
นางสุนิษา  พูลศรี 

 
นางนงนุช  มณเฑียรชัย 
นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

นางสุนิษา  พูลศรี 
นายวรัญญู  ละม้ายเมือง 

นางสุนิษา  พูลศรี 
 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ก ากับ ดูแลและติดตามการ
ด าเนินงาน  
 

ตลอดปีงบประมาณ 

256๕ 

นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

4. ประเมินผล และ
รายงาน (Action) 

- ประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน  

- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 256๕ 
นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

 
กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 ๔.1  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (วันศุกร์) 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (วันศุกร์) ตลอดปีงบประมาณ 256๕ นางสุนิษา  พูลศรี 
 
        ๔.2  ลูกเสือเนตรนารี  
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2   ลูกเสือเนตรนารี  ตลอดปีงบประมาณ 256๕ น.ส.สุดาลักษณ์  ค าล าปาง 

 

 
 ๔.๓  นักศึกษาวิชาทหาร 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๓   นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดปีงบประมาณ 256๕ นางนงนุช มณเฑียรชัย 

นายชัยยันต์  ปินนวล 



๑๘๓ 
 
 
        ๔..๔  กิจกรรมแนะแนว    
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๔   แนะแนว ตลอดปีงบประมาณ 256๕ นางสุนิษา  พูลศรี 
 
        ๔.๕  กิจกรรมชุมนุม  
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๕   ชุมนุม ตลอดปีงบประมาณ 256๕ นายวรัญญู  ละม้ายเมือง 

 
        ๔.๖  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี   
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๖   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี   ตลอดปีงบประมาณ 256๕ นางสุนิษา  พูลศรี 
 
 
5.  งบประมาณที่ใช้   
      เงินงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ๑๑๒,๕๗๐ บาท    
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ 
และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
(วันศุกร์) 

- 
- - - 

2. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  ๑๕,000 - - ๑๕,000 
3. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร - - - - 
4. กิจกรรมแนะแนว - - - - 
5. กิจกรรมชุมนุม - - - - 
๖.กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่   ๙๗,๕๗๐ - ๙๐,๐๐๐ ๗,๕๗๐ 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๑๑๒,๕๗๐ - ๙๐,๐๐๐ ๒๒,๕๗๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30ก.ย.6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
20,000 - ๑๒,๕๗๐ - ๒๐,000 - ๖๐,000 - 

 



๑๘๔ 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

1. การประเมินความพึงพอใจ 
2.  การสังเกตพฤติกรรม 

แบบประเมิน 
แบบสังเกต 

ผลลัพธ ์   
ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทุกคนได้รับการพฒันา  
ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่ง
เสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้าง
จิตส านึกในธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และด ารงชีวิต 
ได้อย่างมีความสุข 

. การประเมิน แบบประเมิน 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙.2 นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  
๙.3 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

          ๙.4 นักเรียนมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

(ลงช่ือ)                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ          
                 (  นางสุนิษา  พูลศรี   ) 
                                  ต าแหน่ง  ครู 

 
                 (ลงช่ือ)               ผู้เสนอโครงการ 

 (นางนงนุช  มณเฑียรชัย)  
                                      ต าแหน่ง  ครู 
 
 

      (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                           ต าแหน่ง  ครู 
 

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                          ( อาคม   มาจันทร์ )  
             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 

   



๑๘๕ 
 
โครงการหลัก      ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง , นางชลิดา  อุดมวงษ์    
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 
          แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้
ก าหนดให้สถานศึกษาต้องยึดหลักการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดี และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นโครงการท่ีรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านสังคมและวัฒนธรรม อีกท้ังเพื่อพฒันาศักยภาพผู้เรียน ท่ีมี
ความถนัดและความสนใจในด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านสังคมและวัฒนธรรม      

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาสังคมและวัฒนธรรม  
     2.3 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท่ีดีขึ้น  

๒.๔ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน 
  
3.  เป้าหมาย     

3.1 เชิงปริมาณ  
นักเรียนจ านวน  ๒๑๖  คน 

 
3.2 เชิงคุณภาพ  

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และได้ฝึกปฏิบัติจริงและเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ต.ค. ๒๕๖๔ น.ส.สุดาลักษณ์  ค าล าปาง  
 นางชลิดา  อุดมวงษ์ 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินงานตามโครงการ ธ.ค. ๒๕๖๔ น.ส.สุดาลักษณ์  ค าล าปาง  
 นางชลิดา  อุดมวงษ์ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ก ากับ ดูแลและติดตามการ
ด าเนินงาน  
 

ตลอดปีงบประมาณ 

256๕ 

น.ส.สุดาลักษณ์  ค าล าปาง  
 นางชลิดา  อุดมวงษ์ 

4. 
ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

- ประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน  

- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 256๕ 
น.ส.สุดาลักษณ์  ค าล าปาง  

 นางชลิดา  อุดมวงษ์ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินเรียนฟร1ี5 ปี …๕,000.......    บาท(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ค่ายธรรมมะ ๕,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- -  - - - ๕,๐๐๐ - 

 



๑๘๗ 
 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
ร้อยละของนักเรียนเกิดการ 
วิเคราะห์  สังเคราะห์ได้จากกิจกรรม 
เกิดเป็นองค์ความรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมและสามารถน าไปใช้ได้
ในชีวิตประจ าวัน 

- ประเมิน -  แบบประเมินกิจกรรม 

ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนรู้และเข้าใจใน
รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มากขึ้นและเกิดทัศนคติท่ีดีต่อรายวิชาสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

- ประเมิน -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           ๙.1 นักเรียนเกิดการพัฒนาในด้านสังคมและวัฒนธรรม      
๙.2 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาสังคมและวัฒนธรรม  

     ๙.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท่ีดีขึ้น  
๙.๔ นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  

 
 (ลงช่ือ)                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ           

                                  (นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง)  
                                       ต าแหน่ง  ครู 

    
 
                 (ลงช่ือ)               ผู้เสนอโครงการ 

 (นางนงนุช  มณเฑียรชัย)  
                                      ต าแหน่ง  ครู 

 
 (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 

                   (นางนิสา   หลอมทอง ) 
                                    ต าแหน่ง  ครู 

   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                              ( อาคม   มาจันทร์ )  
                              ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 



๑๘๘ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

4.ส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านคุณธรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 
 
โครงการ     เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 

  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ               นางสุนิษา  พูลศรี 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง             
ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปงีบประมาณ 256๕  
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข                        
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  สามารถจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย 
เพื่อร่วมกันพฒันาผู้เรียนตามศักยภาพ   
 งานกิจกรรมนักเรียนได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวข้างต้น  จึงได้จัดโครงการงาน
กิจกรรมนักเรียนภายใต้การจัดกิจกรรมนักเรียนอย่างหลากหลาย อาทิเช่น  กิจกรรมวันไหว้ครู   กิจกรรมประเพณีขึ้น
ธาตุเดือนเก้า  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา    วันวิสาขบูชา)  
กิจกรรมวันส าคัญของชาติไทย (วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ  วันปิยมหาราช)                                      
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่   กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (การเลือกตั้งสภานักเรียน  การศึกษาดูงาน/อบรม
สภานักเรียน)  และกิจกรรมอื่นๆ  เพื่อให้นักเรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างเต็มศักยภาพ 
ของแต่ละบุคคล  สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

๒.1  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และความเป็นไทย 
๒.๒  เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  จากการท ากิจกรรม 
๒.๓  เพื่อฝึกการท างานเป็นทีม   และส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
๒.๔  เพื่อสืบสานประเพณีไทย  และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

 
 
 



๑๙๐ 
 
 
3.  เป้าหมาย     
            3.1  เชิงปริมาณ 
               นักเรียน จ านวน  2๑๖   คน    
     3.2 เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย  คิด
เป็น  ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  รู้จักท างานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนสืบสานประเพณีไทย 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.วางแผน 

(Plan) 
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ต.ค. ๒๕๖๔ นางสุนิษา  พูลศรี 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินงานตามโครงการ 
ตลอดปีงบประมาณ 

256๕ 

นางสุนิษา  พูลศรี 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ก ากับ ดูแลและติดตามการ
ด าเนินงาน  
 

ตลอดปีงบประมาณ 

256๕ 

นางสุนิษา  พูลศรี 

4. 
ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

- ประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน  

- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 256๕ 
นางสุนิษา  พูลศรี 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   
               เงินงบประมาณเงินอุดหนุน    ๑๘,000    บาท    
               เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ๑๐,๐๐๐    บาท    
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมวันส าคัญของชาติไทย (วันแม่แห่งชาติ  
วันพ่อแห่งชาติ   วันปิยมหาราช) 

10,000 
 

 
10,000 

2. กิจกรรมกตัญญุตา  เช่น วันไหว้ครู   
 

5,000 
 

 
5,000 

3. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 



๑๙๑ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

(การเลือกต้ังสภานักเรียน  การศึกษาดูงาน/อบรมสภานักเรียน) 
4. กิจกรรมธนาคารความดี -  - - 
5. กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เช่น ประเพณีข้ึนธาตุเดือนเก้า   

- 
 

 
- 

6. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  วันเด็กแห่งชาติ   
วันเยาวชนแห่งชาติ 

๓,๐00   ๓,๐00 

7. กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
(วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา                                     
วันวิสาขบูชา)   
   

 

 

 

 

8.กิจกรรมอื่นๆตามนโยบาย -   - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๒๘,๐00   ๒๘,๐00 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
๕,000 - ๕,000 - ๑0,000 - ๘,000 - 

 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
ร้อยละ ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

1. การประเมินความพึงพอใจ 
ในการจัดกิจกรรม 
2.  การสังเกตพฤติกรรม 

แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
 

ผลลัพธ ์   
นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม                            
มีความรู้  ความเข้าใจ  เห็นความส าคัญของ
กิจกรรม  สืบสานประเพณีไทยและมี
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

  

 
 
 
 



๑๙๒ 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๙.1  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และความเป็นไทย 

๙.๒  นักเรียนคิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  จากการท ากิจกรรม 
๙.๓  นักเรียนท างานเป็นทีม   และมีความเป็นประชาธิปไตย 
๙.๔  นักเรียนสืบสานประเพณีไทย  และมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

 
 

(ลงช่ือ)                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ          
                 (  นางสุนิษา  พูลศรี   ) 
                                  ต าแหน่ง  ครู 
 

 
                 (ลงช่ือ)               ผู้เสนอโครงการ 

 (นางนงนุช  มณเฑียรชัย)  
                                      ต าแหน่ง  ครู 
 
 

      (ลงช่ือ)      ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                                     ต าแหน่ง  ครู 
 

 

 (ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.   ผู้อนุมัติโครงการ 

                          ( อาคม   มาจันทร์ )  
            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๙๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

5.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  โรงเรียนสีขาว 
 และการป้องกันการกระท าอันรุนแรงต่อเด็กและสตรี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 
 
โครงการหลัก ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  การปูองกันการ กระท าอันรนุแรง

ต่อเด็กและสตรี และโรคเอดส์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ               นายชัยยันต์  ปินนวล 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง             
ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปงีบประมาณ 256๕ 
 

 
1.หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมได้ก าหนดนโยบายให้นักเรียนลด ละ เลิก และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
ในสภาพปัจจุบันของโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม ได้พบปัญหาว่านักเรียนไม่ตระหนักถึงปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นจากการเข้า 
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเท่าท่ีควร ดังนั้นเพื่อเป็นการปูองกันไม่ให้ปัญหายาเสพติดขยายเข้าสู่โรงเรียน จึงจัด 
โครงการขึ้นซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในโรงเรียนไมไ่ปสนใจยาเสพติด และ 
การปูองกันการ กระท าอันรนุแรงต่อเด็กและสตรีและโรคเอดส์ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

๒.1. เพื่อปูองกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน 
๒.2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึกร่วมกันในการดูแลเฝูาระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและ  
อบายมุข เกิดก าลังใจท่ีจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ สุรา และยาเสพติด 
๒.๓. เพื่อปูองกันการ กระท าอันรนุแรงต่อเด็กและสตรี 

  ๒.4  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้แนวทางการปูองกันตนเองจากโรคเอดส์ 
๒.๕ เพื่อส่งเสริมการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

 

3. เป้าหมาย     
 3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ  

นักเรียน จ านวน ๒๑๖ คน 

 3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ  

นักเรียน จ านวน ๒๑๖ คน ได้ร่วมกิจกรรม ต้ังใจประพฤติดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ สุรา และยาเสพติด 
และเป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ได้รับการดูแลจากการกระท ารุนแรงต่อเด็กและสตรี และได้ความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส์ 



๑๙๕ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

1 ประชุม 
2 จัดท าโครงการ 

ต.ค.256๔ 
 

นายชัยยันต์  ปินนวล 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการและประชุม
คณะกรรมการ  
3. ด าเนินการตามโครงการ 

พ.ย.256๔ 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นายชัยยันต์  ปินนวล 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินตาม โครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นายชัยยันต์  ปินนวล 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการด าเนิน
โครงการให ้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ก.ย. 256๕ นายชัยยันต์  ปินนวล 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)…. -….บาท  
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติ - - - - 
2. กิจกรรมวันเอดส์โลก - - - - 
3. กิจกรรมวันสตรีแห่งชาติและสตรีสากล - - - - 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - - 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๓-31 ธ.ค. 6๓ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๔-31 มี.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๔-30 มิ.ย. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๔ -30 ก.ย. 6๔) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - -  - 

 
 



๑๙๖ 
 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรม 
สร้างจิตส านึก ส่งเสริมให้ห่างไกลยาเสพติด
และอบายมุข โรคเอดส์ และได้รับการดูแล
การกระท ารุนแรงต่อเด็กและสตรี 

 
1. ส ารวจการเข้าร่วมกิจกรม 

 
1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรม 

 
  

ผลลัพธ ์
1. ผู้เรียนร้อยละ 100  เป็นผู้ห่างไกลยา
เสพติดและอบายมุขโรคเอดส์ และด้รับการ
ดูแลการกระท ารุนแรงต่อเด็กและสตรี 

 
1. สังเกต 

2. ประเมิน 

 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

 
  

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1. มีการปูองกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน 
๙.2. นักเรียนมีจิตส านึกร่วมกันในการดูแลเฝูาระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและ  
อบายมุข เกิดก าลังใจท่ีจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ สุรา และยาเสพติด 
๙.๓. มีการปูองกันการ กระท าอันรนุแรงต่อเด็กและสตรี 

  ๙.4  นักเรียนมีความรู้แนวทางการปูองกันตนเองจากโรคเอดส์ 
๙.๕ นกัเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
 

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                
               (  นายชัยยันต์  ปินนวล  ) 
                   ต าแหน่ง  ครู   
 

 
 

(ลงช่ือ)             ผู้เสนอโครงการ 

                             (นางนงนุช  มณเฑียรชัย ) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
 
 
 
 

 



๑๙๗ 
 

 
    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
 

   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 

   
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

6.พัฒนากิจการนักเรียน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 
โครงการ       พัฒนางานกิจการนักเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยยันต์  ปินนวล  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ   256๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้ก าหนดความมุ่ง
หมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6 ) 

งานกิจการนักเรียนโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมจึงเห็นให้มีการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล โดยปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัยของโรงเรียน  และเป็นผู้ท่ีมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีวิถีชีวิต
ท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง  โดยงานกิจกรรมนักเรียนได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้เป็นคนดี  และมี
มาตรการในการปูองกัน และช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน 

 

2. วัตถุประสงค์ 

๒.1  เพื่อให้นักเรียนประพฤติตนถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 

๒.2   เพื่อให้โรงเรียนมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวินัย และบทลงโทษนักเรียนท่ีกระท าความผิดตามระเบียบ
วินัยของโรงเรียนท่ีมีความชัดเจนและเป็นระบบ 

๒.3   เพื่อให้ครูได้รับทราบข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียน จ านวน  2๑๖  คน 
         3.2 เชิงคุณภาพ 
  1.  นักเรียนประพฤติตนถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
  2.  โรงเรียนมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวินัย  และบทการลงโทษนักเรียนท่ีกระท าผิดอย่างชัดเจน 
และเป็นระบบ 
 



๒๐๐ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.วางแผน 

(Plan) 
1 ประชุมปรึกษาคณะกรรมการงาน
กิจการนักเรียน เพื่อวางระเบียบและ
บทลงโทษฯ 
2 จัดท าโครงการ 

ต.ค.256๔ 
 

นายชัยยันต์  ปินนวล 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

๑.จัดท าเอกสารระเบียบ การปฏิบัติ
ตนของนักเรียน  และบทลงโทษเมื่อ
นักเรียนประพฤติตนผิดระเบียบของ
โรงเรียน 
๒. ด าเนินการตามโครงการ 

พ.ย.256๔ 
 

ตลอดปีงบประมาณ  
256๕ 

 

นายชัยยันต์  ปินนวล 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินตาม โครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ  
256๕ 

นายชัยยันต์  ปินนวล 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการด าเนิน
โครงการให ้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ก.ย. 256๕ นายชัยยันต์  ปินนวล 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  0  บาท 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

-ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักเรียน เพื่อวาง
ระเบียบและบทลงโทษฯ 

- 
- - - 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - - 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๗. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๓-31 ธ.ค. 6๓ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๔-31 มี.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๔-30 มิ.ย. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๔-30 ก.ย. 6๔) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - -  - 

 

 



๒๐๑ 
 
8.  การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต             
ร้อยละ 100 ของนักเรียนประพฤติ
ตนถูกต้องตามระเบียบวินัยของ
โรงเรียน 

รายงาน แบบรายงาน 

ผลลัพธ์    
ร้อยละ  ๑๐๐ ของนักเรียน
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น 

การสังเกต การสังเกตพฤติกรรม 

 

 9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1  นักเรียนประพฤติตนถูกต้องตามระเบียบวินยัของโรงเรียน 

๙.2   โรงเรียนมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวินัย และบทลงโทษนักเรียนท่ีกระท าความผิดตามระเบียบวินัยของ
โรงเรียนท่ีมีความชัดเจนและเป็นระบบ 

๙.3   ครูได้รับทราบข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
  
 

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                
               (  นายชัยยันต์ ปินนวล  ) 
                   ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย    

 
 

(ลงช่ือ)             ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางนงนุช  มณเฑียรชัย ) 
                      ต าแหน่ง  ครู 

    
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
 

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 

 



๒๐๒ 
 
โครงการ       ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

       มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิมพิรา  สอนเนียม  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ   256๔ 
........................................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
  นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือการให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็งและด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมของนักเรียนได้เปล่ียนแปลง ไปอย่างรวดเรว็ ท้ังด้านการส่ือสาร 
เทคโนโลยี มีปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ 
ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียดซึ่งล้วน แต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต ของนักเรียนท่ีต้องเผชิญปัญหาในสภาพสังคมปัจจุบัน โรงเรียนทุ่งฟูา
วิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและถือ เป็นภาระหน้าท่ีในการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อช่วยเหลือและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์
พร้อมอย่างเป็นองค์รวมท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการด ารงชีวิตรอดพ้นจากสภาวะ
วิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย รวมท้ัง ปลูกฝังสร้างจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต่อสังคมโดยการร่วมมือ
กันระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรและหน่วยงานอืน่ ๆ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างระบบและมีประสิทธิภาพ  
2.2 เพื่อให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการท างาน

ร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการท างานท่ีชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถ ตรวจสอบและประเมินผลได้  
2.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรงตามปัญหา  
2.4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) พัฒนาความเก่ง 

(IQ) มีคุณธรรมจริยธรรม (MQ) และมีความมุ่งมั่นท่ีจะเอาชนะอุปสรรค (AQ)  
๒.๕ เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น นักเรียนเรียนรู้อย่างมี ความสุขและ

ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
 

 
 



๒๐๓ 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  จ านวน  2๑๖ คน ร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง 
ท่ัวถึงและตรงตามปัญหา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ
ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

3.2.2 ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และ องค์กรภายนอก 
ให้ความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียน  

3.2.3 โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม มีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน รว่มแก้ไขปัญหา ในด้าน การศึกษา 
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น อย่างเป็นระบบ 

3.2.4 นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมทุกคน มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม มี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม และห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.วางแผน 

(Plan) 
1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
2 จัดท าโครงการ 

ต.ค.256๔ 
 

นางพิมพิรา  สอนเนียม 
 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการตามโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นางพิมพิรา  สอนเนียม 
 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินตาม โครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ  
256๕ 

นางพิมพิรา  สอนเนียม 
 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ  

ก.ย. 256๕ นางพิมพิรา  สอนเนียม 
 

 

5. งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ  ๖,๐00 บาท 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ระบบดูแลนักเรียน ๖,๐00 ๖,๐00 - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๖,๐00 ๖,๐00 - - 



๒๐๔ 
 

๗.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๓-31 ธ.ค. 6๓ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๔-31 มี.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๔-30 มิ.ย. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๔-30 ก.ย. 6๔) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - - 5,๐00 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

 1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง ถูกวิธี
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์กร
ภายนอก ให้ความร่วมมือในการ จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
3. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และ ห่างไกลจากส่ิง
เสพติด  

1. แบบสอบถาม  
2. แบบสังเกต  
3. แบบประเมินผล 

1. การสอบถาม  
2. การสังเกต  
3. การตอบแบบประเมิน 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1 การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างระบบและมีประสิทธิภาพ  
๙.2 โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการท างานร่วมกัน 

โดยผ่านกระบวนการท างานท่ีชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถ ตรวจสอบและประเมินผลได้  
๙.3 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรงตามปัญหา  
๙.4 นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) พัฒนาความเก่ง (IQ) มี

คุณธรรมจริยธรรม (MQ) และมีความมุ่งมั่นท่ีจะเอาชนะอุปสรรค (AQ)  
๙.๕ สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น นักเรียนเรียนรู้อย่างมี ความสุขและได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
 
        

 
(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ          

     (   นางพิมพิรา  เนียมก้อน    ) 
                                       ต าแหน่ง  ครู 

 
 

(ลงช่ือ)             ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางนงนุช  มณเฑียรชัย ) 
                                        ต าแหน่ง  ครู 



๒๐๕ 
 

 
                     (ลงช่ือ)       ผู้เห็นชอบโครงการ 

                          (นางนิสา   หลอมทอง ) 
                                       ต าแหน่ง  ครู 

 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                           ( อาคม   มาจันทร์ )  
             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 
 
โครงการหลัก   งานบ้านพักนักเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ   
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง ,นายชัยยันต์  ปินนวล,นายวรัญญู  ละม้ายเมือง  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม เป็นโรงเรียนท่ีเปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยมีการรับนักเรียนท่ีพักบ้านพัก
นักเรียนประจ าท้ังชายและหญิง เพื่อเปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองท่ีอยู่ ไกล ท่ีมีความเช่ือมั่นใน
การจัดการศึกษา และมีความประสงค์ท่ีจะให้บุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ จากการเปิดรับนักเรียนบ้านพักท่ีผ่าน
มา ผู้ปกครองได้ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานมาอยู่ประจ าเป็นไปตามจ านวนท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ละปีการศึกษา 
เนื่องจากมีความเช่ือมั่นต่อการดูแลของโรงเรียนท่ีมีต่อบุตรหลาน งานนักเรียนประจ าจึงได้จัดท าโครงการ บ้านพัก
นักเรียนประจ า เพื่อท่ีจะเสริมสร้างให้นักเรียนประจ าได้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยต่อตนเอง มีความเสียสละ เอื้อ
อาทร รู้จักการให้อภัยเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียนและสังคม รวมท้ังสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อห้โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีส าหรับด าเนินการท่ีสะอาด มีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นอย่าง
พอเพียงเพื่อรองรับนักเรียนบ้านพักประจ าท้ังชายและหญิง 
     2. เพื่อใหน้ักเรียนบ้านพักเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบนักเรียนอย่าง
เคร่งครัด 
     3. เพื่อใหน้ักเรียนบ้านพักสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อการเรียนมี
ความเสียสละ รู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน 
     4. เพื่อใหผู้้ปกครองมีความพึงพอใจในการส่งบุตรหลานมาเป็นนักเรียนบ้านพักของโรงเรียน 
 
 
3.  เป้าหมาย     

3.1 เชิงปริมาณ  
- ร้อยละ 80  นักเรียนบ้านพักเป็นผู้ท่ีมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
3.2 เชิงคุณภาพ  
 - . นักเรียนบ้านพัก  ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
 
 



๒๐๗ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.วางแผน 

(Plan) 
ประชุมปรึกษาหารือ ช้ีแจงวัตถุประสงค์
โครงการ 

ต.ค. 256๔ น.ส.สุดาลักษณ์ ค าล าปาง  

2.ด าเนินการ 
(Do) ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

น.ส.สุดาลักษณ์ ค าล าปาง
คณะครู 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนิน
ตาม โครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

น.ส.สุดาลักษณ์  ค าล าปาง 
นายชัยยันต์  ปินนวล 

นายวรัญญู  ละม้ายเมือง 
4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
ก.ย. 256๕ 

น.ส.สุดาลักษณ์  ค าล าปาง 
นายชัยยันต์  ปินนวล 

นายวรัญญู  ละม้ายเมือง 
 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)…. ...............….บาท  
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมบ้านพักนักเรียน - - - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

 
ไตรมาสที่ 1 

(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔) 
ไตรมาสที่ 2 

( 1ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 
ไตรมาสที่ 3 

( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 
ไตรมาสที่ 4 

( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - - - - - - - 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ร้อยละ 80 นักเรียนมีความพึงพอใจในการมาเป็นนักเรียนบ้านพักของ
โรงเรียน 
2. ร้อยละ 80 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการส่งบุตรหลานมาเป็นนักเรียน
บ้านพักของโรงเรียน 
 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 

 

แบบสอบถาม 
 
 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการมาเป็นนักเรียนบ้านพักของโรงเรียน 
 2. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการส่งบุตรหลานมาเป็นนักเรียนบ้านพักของโรงเรียน 
 
 
 

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                
               (  นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง  ) 
                         ต าแหน่ง  ครู 
 
 
 (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

            (นางนงนุช  มณเฑียรชัย) 
                         ต าแหน่ง  ครู 

    
 

            (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                        ต าแหน่ง  ครู 
 

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 

 
 
 

 
 

 



๒๐๙ 
 
โครงการ       งานอนามัยโรงเรียน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนงนุช   มณเฑียรชัย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาประชาชนในประเทศให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ต้องอาศัยพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยเป็นพื้นฐาน  โดย
เริ่มต้ังแต่ในวัยเด็ก  รวมถึงกลุ่มเยาวชน  เพราะการท่ีเด็กหรือเยาวชนสุขภาพดีจะเป็นทรัพยากรและพลังอันส าคัญของ
ประเทศชาติต่อไป  ดังค าขวัญท่ีว่า  “เยาวชนสุขภาพดี  เหมือนมีทรัพยากรเย่ียม”  ประกอบกับ นโยบายงานสุขศึกษา 
คือ การสร้างกลุ่มเยาวชนวัยเรียนให้เป็น    แกนน า  ในการเผยแพร่  ความรู้  ด้านสุขภาพอนามัยไปสู่ครอบครัวและ
ชุมชน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.1  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพอนามัยของตนเอง 
 ๒.2   เพื่อให้นักเรียนกลุ่มแกนน าเป็นท่ีปรึกษาเบื้องต้นและเผยแพร่ความรู้ให้แก่เพื่อนในโรงเรียน  ครอบครัว  
และชุมชนในด้านสุขภาพอนามัย 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียนระดับช้ันม. 1  - ม. 6  จ านวน 2๑๖ คน  บุคลากรภายในโรงเรียน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนทุกคนมีความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยและเป็นตัวแทนของนักเรียนในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่
เพื่อนในโรงเรียน  ครอบครัว ชุมชน  สามารถฝึกท าการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น อย่างถูกวิธี 
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4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.วางแผน 

(Plan) 
ประชุมปรึกษาหารือ ช้ีแจงวัตถุประสงค์
โครงการ 

ต.ค. 256๔ นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

2.ด าเนินการ 
(Do) ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนิน
ตาม โครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
ก.ย. 256๕ นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

 
5.  งบประมาณที่ใช้ เงินอุดหนุน  ๒,000  บาท 
 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ๒,000 - ๑,๐๐๐ ๑,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๒,000 - ๑,๐๐๐ ๑,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๓-31 ธ.ค. 6๓ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๔-31 มี.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๔-30 มิ.ย. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๔-30 ก.ย. 6๔) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
๕๐๐ - ๕๐๐ - ๕๐๐ - ๕๐๐ - 
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8.  การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต             
ร้อยละ 100 ของนักเรียน รายงาน แบบรายงาน 
   
ผลลัพธ์    
ร้อยละ  8o  ของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
สุขภาพอนามัย 

สังเกต การสังเกตพฤติกรรม 

 

 9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   ๙.1  นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพอนามัยของตนเอง 
 ๙.2  นักเรียนกลุ่มแกนน าเป็นท่ีปรึกษาเบื้องต้นและเผยแพร่ความรู้ให้แก่เพื่อนในโรงเรียน  ครอบครัว  และ
ชุมชนในด้านสุขภาพอนามัย 
  
 
    

     (ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ          
         (   นางนงนุช  มณเฑียรชัย    ) 

 
 

(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นายสะอาด  หลอมทอง) 

                       ต าแหน่ง  ครู 
    

 
      (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                           ต าแหน่ง  ครู 
 

   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                           ( อาคม   มาจันทร์ )  
             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
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โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

7.สนองนโยบายเพ่ือส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน  
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โครงการ     ทุ่งฟูาสดใส  ใส่ใจส่ิงแวดล้อม  

( โรงเรียนปลอดขยะ  Zero  Waste  School)  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๒. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบ               นางสุนิษา  พูลศรี  
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง             
ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีการศึกษา 256๕ 
............................................................................................................................................................................. 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ปี พ.ศ.2542  และฉบับแก้ไข  หมวด 1  ว่าด้วยความมุ่งหมายและ
หลักการตามมาตรา ๗  ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ  หน้าท่ี  เสรีภาพ  ความเคารพ
กฎหมาย  ความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ  รวมท้ังส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิ
ปัญญาไทย  และความรู้อันเป็นสากล  ตลอดจนอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ  รู้จักพึ่งตนเอง  มีความริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝุรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มาตรา 23 (2)  ความรู้และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมท้ังความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ  การบ ารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร  ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 จากความมุ่งหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติประชากรทุกคนต้องมีจิตส านึกท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  อย่างสมดุลยั่งยืนแต่ในปัจจุบัน
ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมมีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้  ส่วนหนึ่งมากจาก ขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของชุมชนและ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน  อาทิ  เป็นแหล่งอาหาร  และแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรค  เช่น  แมลงวัน  
แมลงสาบ  ยุง  ฯลฯ  เป็นแหล่งแพร่กระจายเช้ือโรค  มีกล่ินเหม็น  ก่อให้เกิดความร าคาญ  ท าลายสุนทรียภาพด้าน
ส่ิงแวดล้อม  เกิดสภาพไม่น่าดู  สกปรกน่ารังเกียจ  ขยะท าให้เกิดผลเสียมากมาย  เกิดกล่ินรบกวนเป็นแหล่งสะสมเช้ือ
โรค  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  จึงตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าว  จึงจัดโครงการ  ทุ่งฟูาสดใส  ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อมขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะการแยกขยะและการน า
ขยะไปใช้ประโยชน์  รวมท้ังการรวบรวมขยะเพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีให้กับนักเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 2.2  เพื่อกระตุ้นความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  การจัดกิจกรรมโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  และการมีส่วนร่วม  ของ
ครูอาจารย์  ผู้เรียน  และชุมชนโดยรอบโรงเรียน 
 
3.  เป้าหมาย 
   3.1  เชิงปริมาณ 

-  ครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทุ่งฟูาสดใส  ใส่ใจส่ิงแวดล้อม  (โรงเรียนปลอดขยะ  Zero  Waste  
School ) คิดเป็นร้อยละ  100 
   3.2  เชิงคุณภาพ   

-  ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการส่ิงแวดล้อม
ภายในโรงเรียนโดยใช้หลักการ  การลด  การคัดแยกขยะ และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในชีวิตประจ าวัน  
รวมท้ังให้ความร่วมมือ  ในกิจกรรมต่างๆจากโครงการโรงเรียนปลอดขยะท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้น 

 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 

ขัน้ตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

ประชุมปรึกษาหารือ ช้ีแจงวัตถุประสงค์โครงการ ต.ค. 256๓ นางสุนิษา  พูลศรี 

2.ด าเนินการ 
(Do) ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๔ 

นางสุนิษา  พูลศรี 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินตาม 
โครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๔ 

นางสุนิษา  พูลศรี 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
ก.ย. 256๔ นางสุนิษา  พูลศรี 

 
5.  งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ………๕,000..............บาท  

 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 
 

๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
กิจกรรมค าช้ีแจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมทุ่งฟูาสดใส  ใส่ใจส่ิงแวดล้อม  
( โรงเรียนปลอดขยะ  
 Zero  Waste  School) 

๕,000 - - ๕,000 

รวม ๕,000 - - ๕,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.   ระยะเวลาการใช้งบประมาณ   

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๓-31 ธ.ค. 6๓) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๔-31 มี.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๔-30 มิ.ย. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 62-30 ก.ย. 6๔) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
๕,000 - - - - -  - 

 
 
8.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
     ครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมทุกคน  เข้าร่วม
กิจกรรม       คิดเป็นร้อยละ  100 

- การสังเกต 
- การประเมินผล 
- สัมภาษณ์ 

-แบบประเมินการ
ด าเนินการ  

ผลลัพธ ์   
   ครู  นักเรียนและผู้ปกครอง ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ลด  การคัดแยกขยะ และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ในชีวิตประจ าวัน  รวมท้ังให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆจาก
โครงการโรงเรียนปลอดขยะท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้น 

- การสังเกต 
- การประเมินผลการ

ด าเนินการ 
- สัมภาษณ์ 

-แบบประเมินการ
ด าเนินการ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๖ 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1   ครู  นักเรียนและบุคลากร  มีความตระหนัก  มีจิตส านึก  และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการลด
ปริมาณขยะ การแยกขยะและการน าขยะไปใช้ประโยชน์  รวมท้ังการรวบรวมขยะเพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี 
 9.2  โรงเรียนมี  พัฒนาการเรียนการสอน  ในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยใช้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  และการมีส่วนร่วมของครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครองและชุมชนโดยรอบสถานศึกษาได้ 
 
 
    

(ลงช่ือ)                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ         
            (นางนงนุช  มณเฑียรชัย)  

                                      ต าแหน่ง  ครู 
 
                 (ลงช่ือ)               ผู้เสนอโครงการ 

 (นางนงนุช  มณเฑียรชัย)  
                                      ต าแหน่ง  ครู 
 

      (ลงช่ือ)      ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                                      ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.     ผู้อนุมัติโครงการ 

                           ( อาคม   มาจันทร์ )  
            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 
 
โครงการ       โรงเรียนสุจริต 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

       มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนงนุช  มณเฑียรชัย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อผลักดันให้มีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ โดยมี
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนท้ัง ๕ คุณลักษณะ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ การปลูกจิตส านึกให้นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความ
รู้เท่าทันการ เปล่ียนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ยึดมั่น ใน
คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษานั้น ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย จะต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความ โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมท้ังการฝึก ปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะ 
กระบวนการคิด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน อันจะน ามาซึ่ง การปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนท่ีมี
ความซื่อสัตย์สุจริต การด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีเป็นกิจกรรมหนึ่งใน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อปูองกัน ปลูกฝังนักเรียน ให้ ตระหนัก รู้
เข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นคนเก่งเรียนรู้เป็นคนดีซื่อตรง มีกิริยามารยาท รู้จักการท ามาหากิน สร้างชีวิตให้รุ่งเรืองขึ้น 
ได้ซึมซับคุณค่า แห่งการท าความดีสร้างความรู้สึกรับผิดชอบในบริบทของสังคมไทย ปัจจุบัน ปลูกฝังค่านิยมการไม่
ทุจริตให้กับเด็กนักเรียน ให้มีจิตส านึกของการมี คุณธรรมไม่มุ่งหวงัแต่ ผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนที่
ผ่านกระบวนการ เป็นนักเรียนท่ีมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาชาติบ้านเมืองและมีความรักชาติในทางท่ีถูก 
โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมตามท่ีโครงการก าหนดและ กิจกรรมท่ีโรงเรียนคิดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ
ดังกล่าว กิจกรรมบริษัทสร้างการดีเป็นอีก กิจกรรมหนึ่งท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียน สุจริต) เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต และการด าเนิน
กิจกรรมบริษัท สร้างการดีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่ีได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนและ
ผู้อื่น เคารพต่อกฎกติกาอย่างมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักการให้เพื่อสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่และ  
พร้อมท่ีจะเสียสละหรือช่วยปกปูองผลประโยชน์ของส่วนรวม 



๒๑๘ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
        ๒.1  เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
        ๒.2  เพื่อให้นักเรียนได้น าคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
        ๒.3  เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านจิตใจ  สติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
        ๒.๔  เพื่อให้นักเรียนได้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
      นักเรียน จ านวน  2๑๖  คน   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
        -  นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ มีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมน าปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีความสุข 
         

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

ประชุมปรึกษาหารือ ช้ีแจงวัตถุประสงค์
โครงการ 

ต.ค. 256๓ นางนงค์นุช  มณเฑียรชัย 

2.ด าเนินการ 
(Do) ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๔ 

นางนงค์นุช  มณเฑียรชัย 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนิน
ตาม โครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๔ 

นางนงค์นุช  มณเฑียรชัย 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
ก.ย. 256๔ นางนงค์นุช  มณเฑียรชัย 

 

๕. งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ      0       บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- กิจกรรมโรงเรียนสุจริต - - - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



๒๑๙ 
 
 
๗.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 61-31 ธ.ค. 61 ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 62-31 มี.ค. 62) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 62-30 มิ.ย. 62 ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 62-30 ก.ย. 62) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - -  - 

 
๘.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต 
ร้อยละ ๘๐ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งฟูา
วิทยาคมทุกคน 

1. การประเมินความพึงพอใจ 
ในการจัดกิจกรรม 
2.  การสังเกตพฤติกรรม 

แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
แบบสังเกต 
 

ผลลัพธ์   
นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม                            
มีความรู้  ความเข้าใจ  เห็นความส าคัญของ
กิจกรรม   

การประเมิน แบบประเมิน 

   
 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1  นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
         ๙.2  นักเรียนได้น าคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
         ๙.3  นักเรียนมีการพัฒนาด้านจิตใจ  สติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
        ๙.๔  เนักเรียนได้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  
 
 

 (ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                                  
                                                                   (นางนงนุช มณเฑียรชัย ) 

                                        ต าแหน่ง  ครู 
  
 

      (ลงช่ือ)             ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางนงนุช  มณเฑียรชัย ) 
                                         ต าแหน่ง  ครู 

   
 
 
 

 



๒๒๐ 
 

 
      (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                                          ต าแหน่ง  ครู 
  

   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                           ( อาคม   มาจันทร์ )  
             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๑ 
 
โครงการ       โรงเรียนคุณธรรม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

       มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง  ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ของบุคคล  เด็กและเยาวชนขาดการอบรมส่ังสอนให้มีความรู้  ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม  เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  การแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้าน
เศรษฐกิจ  ท าให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม  ประเทศชาติ  
ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าท่ีของตนและฐานะท่ีเป็น
พลเมืองของประเทศชาติ  ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกนั  ปฏิบัติตาม
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
        ๒.1  เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
        2.๒  เพื่อให้นักเรียนได้น าคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
        ๒.3  เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านจิตใจ  สติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
      นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  จ านวน  2๑๖  คน  มี 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
        -  นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ได้รับการพัฒนา  ด้านจิตใจ  มีคุณธรรมจริยธรรม  น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
  
 
 
 



๒๒๒ 
 

1. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

ประชุมปรึกษาหารือ ช้ีแจงวัตถุประสงค์
โครงการ 

ต.ค. 256๔ นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง 

2.ด าเนินการ 
(Do) ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนิน
ตาม โครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
ก.ย. 256๕ นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง 

  

๕. งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ      0       บาท  
 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม - - - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๗.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - -  - 

 
 
 
 
 



๒๒๓ 
 
๘.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต   
ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 

 
การประเมิน 

 
- แบบประเมิน 

ผลผลิต   
ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน เป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยม   ท่ีพึงประสงค์ 
 

 
การประเมิน 

 
- แบบประเมิน 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ๙.1  เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
        ๙.๒  เพื่อให้นักเรียนได้น าคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
        ๙.3  เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านจิตใจ  สติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 
 
 

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ           
                 (  นายชัยยันต์ ปินนวล  ) 
                         ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 

 
 
 

      (ลงช่ือ)             ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางนงนุช  มณเฑียรชัย ) 
                                         ต าแหน่ง  ครู 
 

    
 

      (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                                          ต าแหน่ง  ครู 
         

   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                           ( อาคม   มาจันทร์ )  
             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 

 



๒๒๔ 
 
โครงการ       โรงเรียนวิถีพุทธ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

       มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง, นางชลิดา  อุดมวงษ์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 
สังคมในปัจจุบันของมนุษย์ทุกวันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขัน   ขาดความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เน้นหนักการพฒันาความ

เจริญทางด้านวัตถุ  ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจ  จึงส่งผลให้ปัญหาสังคมเกิดขึ้นทั่วทุกหนแห่งและมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
เรื่อย ๆ  ดังข่าวคราวท่ีปรากฏตามส่ือต่าง ๆ  ซึ่งสาเหตุของส่ิงเหล่านี้มาจากมนุษย์ลืมพัฒนาทางด้านจิตใจของ
ตนเอง  มนุษย์ขาดคุณธรรม  จริยธรรมซึ่งเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบสอง ข้อเสนอแนะจากสมศ.ท่ีโรงเรียนควรพัฒนา คือ
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ การประหยัดอย่างต่อเนื่อง     

โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญท่ีโรงเรียนควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะดังกล่าว จึง
จัดท าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธข้ึน  เพื่อมุ่งหวังพฒันาจิตใจของนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  อยูร่่วมกันอย่าง
มีความสุขภายใต้การด าเนินชีวิตท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรม 

 

2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพื่อจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียน 

๒.2 เพื่อให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม  คารวะธรรม  และสามัคคีธรรม 

๒.3    เพื่อด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
เพิ่มเติมจากการเรียนการสอน 

๒.4       เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัด และอดออม 

๒.5       เพื่อให้นักเรียนรู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นนักเรียนท่ีดี เป็นลูกท่ีดี เป็นเด็กดีของสังคม 

๒.6       เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
      นักเรียน จ านวน  2๑๖  คน   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
        -  นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  ได้รับการพัฒนา  ด้านจิตใจ  มีคุณธรรมจริยธรรม  น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 



๒๒๕ 
 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
  

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.วางแผน 

(Plan) 
ประชุมปรึกษาหารือ ช้ีแจงวัตถุประสงค์
โครงการ 

ต.ค. 256๔ 
น.ส.สุดาลักษณ์  ค าล าปาง

, นางชลิดา  อุดมวงษ์ 
2.ด าเนินการ 

(Do) ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ตลอดปีงบประมาณ 

256๕ 
น.ส.สุดาลักษณ์  ค าล าปาง

, นางชลิดา  อุดมวงษ์ 
3.ตรวจสอบ 

(Check) 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนิน
ตาม โครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

น.ส.สุดาลักษณ์  ค าล าปาง
, นางชลิดา  อุดมวงษ์ 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
ก.ย. 256๕ 

น.ส.สุดาลักษณ์  ค าล าปาง
, นางชลิดา  อุดมวงษ์ 

 

๕. งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ      0       บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ - - - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔ -31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - -  - 

 
 
 
 
 



๒๒๖ 
 
8.  การประเมินผล 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมทุกคน 

1. การประเมินความพึงพอใจ 
ในการจัดกิจกรรม 
2.  การสังเกตพฤติกรรม 

แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
 

ผลลัพธ ์   
นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม                            
มีความรู้  ความเข้าใจ  เห็นความส าคัญของ
กิจกรรม  สืบสานประเพณีไทยและมี
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

  

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑  มีค่านิยมด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียน 

๙.2 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม  คารวะธรรม  และสามัคคีธรรม 

๙.3    มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมเพิ่มเติมจากการเรียนการสอน 

๙.4    นักเรียนรู้จักประหยัด และอดออม 

๙.5       นักเรียนรู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นนักเรียนท่ีดี เป็นลูกท่ีดี เป็นเด็กดีของสังคม 

๙.6       นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 
 

 (ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                                  
                                                                (นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง ) 

                                        ต าแหน่ง  ครู 
  
 

      (ลงช่ือ)             ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางนงนุช  มณเฑียรชัย ) 
                                         ต าแหน่ง  ครู 

    
 

      (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                                          ต าแหน่ง  ครู 
    

   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                           ( อาคม   มาจันทร์ )  
             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 



๒๒๗ 
 
โครงการ       ท าดีด้วยหัวใจ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

       มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุนิษา  พูลศรี 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 โครงการท าดีด้วยหัวใจเป็นโครงการท่ีส าคัญ   ซึ่งเป็นการรวมพลังของหัวใจแห่งความจงรักภักดีสานต่อพระ
ปณิธานโครงการจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างจิตส านึก
ให้คนในชาติมีความเสียสละ ต้ังมั่นในการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ใดๆ จากการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ เป็นการแสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชน 
ส่งผลท าให้คนในชุมชนได้ตระหนักและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นท่ี สร้างความสะอาด
เรียบร้อยแก่บ้านเมือง อีกท้ังยังนับเป็นการกระท าความดีท่ีเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม และสร้างจิตส านึกใน
การท่ีจะร่วมกันสืบสานการดูแลชุมชนของตนให้เกิดความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้านอย่างยั่งยืนตลอดไป 

  

2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพื่อใหนักเรียนไดมีสวนรวมกับชุมชน ในการท าความดีต่อสาธารณะ 
๒.2  เพื่อใหนักเรียนไดรจัูกการเสียสละเพื่อสังคม  
๒.3  เพื่อใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
๒.4  เพื่อใหนักเรียนไดท ากิจกรรมรวมกัน  
๒.5  เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค มีน้ าใจและจิตสาธารณะ  
๒.6  เพื่อสรางความสามัคคีกัน สามารถท างานรวมกับผูอื่นไดดี  
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
      นักเรียน จ านวน  2๑๖  คน   
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
        -  นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ด้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา เพื่อสาธารณะ 

 

 



๒๒๘ 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

  
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

ประชุมปรึกษาหารือ ช้ีแจงวัตถุประสงค์
โครงการ 

ต.ค. 256๔ นางสุนิษา  พูลศรี 

2.ด าเนินการ 
(Do) ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นางสุนิษา  พูลศรี 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนิน
ตาม โครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นางสุนิษา  พูลศรี 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
ก.ย. 256๕ นางสุนิษา  พูลศรี 

 

๕. งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ      0       บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- กิจกรรมโรงเรียนท าดีด้วยหัวใจ - - - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - -  - 

 
 
 
 
 
 



๒๒๙ 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต   
ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 

 
การประเมิน 

 
- แบบประเมิน 

ผลผลิต   
ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน เป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยม   ท่ีพึงประสงค์ มีจิตอาสา
เพื่อสาธารณะ 

 
การประเมิน 

 
- แบบประเมิน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑   นักเรียนไดมีสวนรวมกับชุมชน ในการท าความดีต่อสาธารณะ 
๙.2   นักเรียนไดรจัูกการเสียสละเพื่อสังคม  
๙.3     นักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
๙.4     นักเรียนไดท ากิจกรรมรวมกัน  
๙.5     นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีน้ าใจและจิตสาธารณะ  
๙.6     นักเรียนมีความสามัคคีกัน สามารถท างานรวมกับผูอื่นไดดี  

 
 
 

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                
               (  นางสุนิษา  พูลศรี   ) 

                            ต าแหน่ง  ครู 
 
      

 (ลงช่ือ)             ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางนงนุช  มณเฑียรชัย ) 
                     ต าแหน่ง  ครู 
    
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
 



๒๓๐ 
 
โครงการหลัก       สถานศึกษาปลอดภัย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

       มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนงนุช  มณเฑียรชัย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรของภาครัฐส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินขององค์กรท่ีอาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติภัยท่ีเกิดจากอัคคีภัย  ซึ่งอาจท าให้เกิดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน  ดังนั้นเพือ่เป็นการลดความเสียงต่อเรื่องดังกล่าว  รวมท้ังเพื่อเป็นการสร้าง
มาตรฐานของการบริหารจัดการองค์กร  หลายหน่วยงานจึงมีการก าหนดแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย  รวมท้ังจัดให้มี
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปลีะ ๑ ครั้ง   

โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  มีอาคารปฏิบัติการเรียนการสอนและหอพักนักเรียนอยู่หลายหลัง และบางแห่งเป็น
อาคารสูง  ๒ ช้ัน  มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน  ซึ่ง  พิจารณาแล้วเห็นว่าการสร้างความรู้ความความ
เข้าใจพื้นฐานเรื่อง  แนวทางการปูองกันอัคคีภัย  และการอพยพหนีไฟ  เป็นท่ีมีความส าคัญ  จึงจัดท าโครงการ
สถานศึกษาปลอดภัยข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการปูองกันและความปลอดภัยในโรงเรียน 
2. เพื่อใหค้รู บุคลากร และนักเรียน มีความรู้  ความเข้าใจในการปูองกันและปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ

บุคลากรเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

-นักเรียน จ านวน  2๑๖  คน  ครูและบุคลลากร  
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

- ครู บุคลากรและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการปูองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
 
 

 



๒๓๑ 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

  
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

ประชุมปรึกษาหารือ ช้ีแจงวัตถุประสงค์โครงการ 
ต.ค. 256๔ 

 
นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- จัดท าเอกสารอละแบบประเมินผล 
- ให้ความรู้กับบุคลากรในสถานศึกษาเรื่องรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     -ติดต่อหน่วยงานท่ีจะมาให้ความรู้และการซักซ้อม
การหลบภัยติดตามและท าการตรวจสอบอุปกรณ์ตามจุด
ต่างๆ  ติดต้ังปูายประกาศเกี่ยวกับค าเตือนตามสถานท่ีท่ี
อาจเป็นอันตรายต่อนักเรียน  ดังตัวอย่างข้อความเตือน
ในปูาประกาศ  เช่นสนามล่ืน  บันไดชัน ลงช้า เดินชิด
ซ้าย เป็นต้น 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 
นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

3.ตรวจสอบ 
(Check) - ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนิน

ตาม โครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 
คณะครู 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action) 

สรุปและรวบรวมผลการปฏิบัติงานและรวบรวมเป็น
รูปเล่ม 

กันยายน 
๒๕๖๕ 

นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

 

๕. งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ      0       บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย - - - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 



๒๓๒ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - -  - 

 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต   
-ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน คณะครูและบุคลากร 
ในสถานศึกษาได้รับความปลอดภัย  
-ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน คณะครูและบุคลากร 
มีความเข้าใจถึงสาเหตุและสถานท่ีเกิดอุบัติเหตุของ
นักเรียนเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดแนวทาง
และมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุได้ถูกต้องและ
ป้องกันอุบัติเหตุได้ถูกท่ีถูกเวลาในปีการศึกษา
ต่อไป  เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยอันจะเกิดกัน
ชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนและทางราชการ 

 
-การประเมิน 

 
- แบบประเมิน 

ผลผลิต   
ร้อยละ๑๐๐ ของ นักเรียน คณะครูและบุคลากร มี
ความเข้าใจถึงสาเหตุและสถานท่ีเกิดอุบัติเหตุของ
นักเรียนเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดแนวทาง
และมาตรการในการปูองกันอุบัติเหตุได้ถูกต้องและ
ปูองกันอุบัติเหตุได้ถูกท่ีถูกเวลาในปีการศึกษา
ต่อไป  เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยอันจะเกิดกัน
ชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนและทางราชการ 

 
-การเขียนสรุปโครงการและเสนอ
โครงการประกอบกันผลจาการ
ด าเนินโครงการจริง 

 
- แบบสรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๓ 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียน คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                
               (  นางนงนุช    มณเฑียรชัย) 
                         ต าแหน่ง  ครู 

   
 

   (ลงช่ือ)             ผู้เสนอโครงการ 

                (นางนงนุช  มณเฑียรชัย ) 
                    ต าแหน่ง  ครู 
    
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
 

   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๔ 
 
โครงการ       ทู บี นัมเบอร์วัน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

       มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรัญญู  ละม้ายเมือง, นายชัยยันต์  ปินนวล 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ปัญหายาเสพติดก าลังแพร่ระบาดอย่างหนักโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนท่ีก าลังจะโตขึ้นไปเป็นอนาคตท่ีดี
ของชาติ เนื่องจากปัจจุบันมีความสะดวกท่ีจะเข้าถึงส่ือข้อมูลต่างๆได้ง่ายข้ึนซึ่งรวมถึงข่าวสารที่มีลักษณะขัดต่อศีลธรรม
และบรรทัดฐานทางสังคมท่ีจะเป็นการชักน าให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการลอกเลียนแบบในพฤติกรรม
นั้นๆรวมถึง  การเสพยาเสพติดด้วยยาเสพติดจึงเป็นปัญหาส าคัญท่ีต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ในการแก้ปัญหา
นั้นเราไม่อาจจะแก้ไขได้โดยปัจจัยภายนอกอย่างเดียว  หากต้องแก้ไขปัจจัยภายในซึ่งหมายถึงตัวเด็กเองด้วยด้วยพระ
อัจฉริยภาพของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  ท่ีมีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนัก
และทรงห่วงใยในปัญหานี้มาก  จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดซึ่งปัจจุบันได้ใช้ช่ือเพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE  เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือวัยรุ่นและเยาวชน  โดยกลวิธีสร้าง
กระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด   
 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดท าโครงการ To Be 
Number One ส่งเสริมให้เยาวชน มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดีและไม่เสพหรือแสวงหา
ผลประโยชน์จากส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมท้ังปัญหาทาง
เพศและภาวะท้องไม่พร้อม ส่งเสริมให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออก มีความมั่นคง และให้เกียรติผู้อื่น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.1 เพื่อให้สมาชิก To Be Number One มีความรู้เรื่องพฤติกรรมการปูองกันเกี่ยวกับยาเสพติดและการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียนท่ีเหมาะสม 
 ๒.2  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  และเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 
 ๒.3 เพื่อให้การจัดกิจกรรม To Be Number One เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๔ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน 
 
 
 



๒๓๕ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
      นักเรียน จ านวน  2๑๖  คน   
 3.2 เชิงคุณภาพ 

 - เพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรม To Be Number One เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดและ
เพศสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

  
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.วางแผน 

(Plan) 
ประชุมปรึกษาหารือ ช้ีแจงวัตถุประสงค์
โครงการ 

ตุลาคม 256๔ 
 

นายชัยยันน์ ปินนวล,  
นายวรัญญู  ละม้ายเมือง 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 256๔ 
 

นายวรัญญู  ละม้ายเมือง 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ตลอดปงีบประมาณ 

๒๕๖๕ 
คณะครู 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินตาม โครงการ 

ตลอดปงีบประมาณ 
๒๕๖๕ 

นายชัยยันน์ ปินนวล , 
นายวรัญญู ละม้ายเมือง 

  

๕. งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ      0       บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- กิจกรรม To Be Number One - - - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - -  - 



๒๓๖ 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต   
ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้า
วิทยาคม  เข้าร่วมกิจกรรม 

 
การประเมิน 

 
- แบบประเมิน 

ผลผลิต   
ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนร่วมกิจกรรม To Be 
Number One เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดและเพศสัมพันธ์ได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

 
การประเมิน 

 
- แบบประเมิน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.1 สมาชิก To Be Number One มีความรู้เรื่องพฤติกรรมการปูองกันเกี่ยวกับยาเสพติดและการปูองกัน
การตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียนท่ีเหมาะสม 
 ๙.2  นักเรียนมีความรู้  และเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 
 ๙.3 การจัดกิจกรรม To Be Number One เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ๙.๔ นักเรียนมีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                
               (  นายวรัญญู  ละม้ายเมือง  ) 
                    ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 

 
 
 

   (ลงช่ือ)             ผู้เสนอโครงการ 

          (นางนงนุช  มณเฑียรชัย ) 
                       ต าแหน่ง  ครู 

 
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
 

   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 



๒๓๗ 
 
โครงการ       สถานศึกษาสีขาว 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

       มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยยันต์  ปินนวล 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติท่ีรัฐบาลถือเป็นนโยบายท่ีต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง  ท้ังนี้
เพราะปัญหายาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นท่ีของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ  ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคมและส่ิงแวดล้อม  รวมท้ังทางด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศ 
 พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน  ด่ืมสุรา  สูบบุหรี  เท่ียวกลางคืน  การพนัน  การทะเลาะวิวาท  ติด
เกม  ส่ือลามกอนาจาร  ฟุุมเฟือย  และวัตถุนิยมเกินฐานะ  ซึ่งเป็นพฤติกรรม  เบ่ียงเบนท่ีสังคมไม่ยอมรับปัญหาต่างๆท่ี
เกิดขึ้นกับนักเรียน  การปูองกันและแก้ปัญหา  เป็นส่ิงส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  และ
สติปัญญา 
 ดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จึงจัดท าโครงการ สถานศึกษา 
สีขาว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดีและไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์
จากส่ิงเสพติด ควบคู่คุณธรรม  ไม่ฝักใฝ่อบายมุข  และสร้างปัญหาให้กับสังคม  สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหนักเรียนท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา  แนะน าได้อย่าถูกต้องเหมาะสม  จากผู้ท่ี
เป็นแกนน า  จากครูที่ปรึกษา 

2. เพื่อใหนักเรียนแกนน าในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ตักเตือน แนะน าเพื่อน  ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุขท่ีเป็นส่ิงมัวเมาท้ังหลายและปญัหาอุบัติภัย 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนแกนน าประจ าห้อง และครูที่ปรึกษา  บริหารจัดการ  การอบรม  การ
สนับสนุนกิจกรรม  และติดตามแระเมินผล 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
      นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  จ านวน  2๑๖  คน  และบุคลากรท้ังหมดในโรงเรียน  มีส่วนร่วม
รับผิดชอบการเรียนรู้ 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  จ านวน  2๑๖  คน  และบุคลากรท้ังหมดในโรงเรียน  มีส่วนร่วม
รับผิดชอบการเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว  
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 
 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

ประชุมปรึกษาหารือ ช้ีแจงวัตถุประสงค์
โครงการ 

ตุลาคม 256๔ 
 

นายชัยยันน์ ปินนวล,  

2.ด าเนินการ 
(Do) 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
ตุลาคม 256๔ 

 
นายชัยยันน์ ปินนวล 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ตลอดปงีบประมาณ 

256๕ 
คณะครู 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

ประเมินผล 
ตลอดปงีบประมาณ 

256๕ 
นายชัยยันน์ ปินนวล  

  

6. งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ      0       บาท  
 
 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - -  - 
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8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต  (Output) 
-นักเรียน  บุคลากร  มีความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติดอบายมุขท่ี
เป็นส่ิงมัวเมาท้ังหลายและปัญหาอุบัติภัย 
-นักเรียนและบุคลากรท้ังหมดโรงเรียน  ได้ร่วมรับผิดชอบ
โครงการสถานศึกษาสีขาว 

 
-ใบงาน 
-จัดบอร์ดนิเทรรศการ 

 
-ใบงาน 
-วัสดุอุปกรณ์จัดบอร์ด 
-โปสเตอร์ความรู้ 

ผลผลิต  (Output) 
-นักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้กับ
โครงการสถานศึกษาสีขาว 
- นักเรียนและบุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจตระหนักถึงภัย
ยาเสพติด  และอบายมุขตามโครงการ สถานศึกษาสีขาว 
- นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาสีขาวไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
-นักเรียนมีความรู้  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยยาเสพ
ติด  และอบายมุขเป็น
อย่างดี 
-ผลงานนักเรียน 

 
- แบบทดสอบ 
-ผลงานต่างๆ 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  มีได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด อบายมุขท่ีเป็นส่ิงมัวเมาท้ังหลายและ
ปัญหาอุบัติภัย  

2. นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมและครูตระหนักถึงโทษของยาเสพติด 
๓. โรงเรียนเป็นสถานท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
๔. โรงเรียนและชุมชนมีภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด 

 
(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                
               (  นายชัยยันต์ ปินนวล  ) 
                   ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 

 
 

   (ลงช่ือ)             ผู้เสนอโครงการ 

          (นางนงนุช  มณเฑียรชัย ) 
                       ต าแหน่ง  ครู 
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ    มาตรการปูองกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในท่ีต้ังของโรงเรียน 

 (ON SITE)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
( COVID -19)  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนงนุช   มณเฑียรชัย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก ต้ังแต่เช้ือ 
ไวรัสเริ่มระบาดในประเทศจีนปลายปีท่ีแล้วจนถึงปัจจุบัน UNESCO รายงานว่ารัฐบาล 191 ประเทศท่ัวโลก ประกาศ
ปิดสถานศึกษาท้ังประเทศ มีผู้เรียนได้รับผลกระทบกว่า 1.5 พันล้านคน (มากกว่าร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนท้ังหมด)  
ส าหรับประเทศไทยสถานการณ์การระบาดเกิดขึ้นในช่วงสถานศึกษาข้ันพื้นฐานปิดภาคเรียน โดยในช่วงต้นเดือน
เมษายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เล่ือนวันเปิดเทอมภาคเรียนท่ี 1 ไปเป็นวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ไทยจึงมี
โอกาสทบทวนบทเรียนจากต่างประเทศเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการจัดการเรียนการ สอนรูปแบบใหม่ท่ีสอดรับกับ
มาตรการปูองกันการระบาด พร้อมกับเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อปูองกันไม่ให้ ผู้เรียนได้รับผลกระทบจากรูปแบบการ
เรียนท่ีเปล่ียนไป เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศ
ไทย ดีขึ้นตามล าดับ นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อก าหนตออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร 
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ข้อ 2 การผ่อนผัน การใช้
อาคารสถานท่ีของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปี การศึกษา 
2563 ในระยะแรกนี้ ให้ทยอยผ่อนผันการใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อจัด การศึกษา การ
อบรม การประชุม หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบ หรือการคัดเลือก โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่ วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของ กระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 ให้สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่อง
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้นโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาตาก จึงได้จัดท าโครงการ มาตรการปูองกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในท่ีต้ังของ
โรงเรียน (ON SITE) ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ปีการศึกษา 
256๔   โดยได้ก าหนดแนวทางการด าเนิน โครงการตามมาตรการและคู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาปูองกันโควิด 
19    
 
 



๒๔๑ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อก าหนดมาตรการการด าเนินงานปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ในสถานศึกษา  

2.2 เพื่อก าหนดแนวทาง/รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในท่ีต้ังของโรงเรียน (ON SITE) ในสถานศึกษา 
2.3 เพื่อประกาศมาตรการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุายทราบ  
2.4 เพื่อสรุปและรายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

  3.1.1 โรงเรียนมีมาตรการปูองกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
19)ใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการและแนวทางด าเนินงานในสถานศึกษา 

3.1.2 โรงเรียนมีรูปแบบ/แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรค
ติดเช้ือโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)  

3.1.3 โรงเรียนมีประกาศมาตรการและแนวทางจัดการเรียนการสอนในท่ีต้ังของโรงเรียน (ON SITE)
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายทราบ 

 3.1.4 โรงเรียนสรุปผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน ท่ี
เกี่ยวข้อง  

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียนสามารถบริหารจัดการหรือด าเนินงานตามแนวทางมาตรการปูองกันท่ีสถานศึกษา 
ก าหนด  

3.2.2 โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนด  
3.2.3 โรงเรียนสามารถด าเนินงานตามประกาศมาตรการและแนวทางการจัดการศึกษา สถานศึกษา

ก าหนด  
3.2.4 โรงเรียนสามารถจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางการจัดการ เรียน

การสอนตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและรายงานต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.วางแผน 

(Plan) 
ประชุมปรึกษาหารือ ช้ีแจงวัตถุประสงค์
โครงการ 

ต.ค. 256๔ 
นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

คณะครู 
2.ด าเนินการ 

(Do) 
-ส ารวจความพร้อมของอาคารสถานท่ี ใน
โรงเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร พื้นท่ี ส่วนรวม 
ห้องสมุด ฯลฯ  
-ศึกษาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อหา กลุ่ม
เส่ียง 
 -ประชุมช้ีแจง สร้างความเข้าใจ ก าหนด 
ข้อตกลงเบ้ืองต้น 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นางนงนุช  มณเฑียรชัย 
คณะครู 



๒๔๒ 
 

 -ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 -ก าหนดมาตรการปูองกัน  
-ก าหนดแนวทางการจัดการเรียน การสอน  
-ก าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ  
-จัดท าประกาศ  
-จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ใน
การท าความสะอาด น้ ายา ฆ่าเช้ือ หน้ากาก
อนามัย หน้ากากผ้าแอลกอฮอล์เจล สบู่ เครื่อง
ตรวจวัด อุณหภูม ิ 

-จัดหาสื่อ แผ่นปูายประชาสัมพันธ์ 
-ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สาธารณสุข 

-ประชุมผู้ปกครองนักเรียน รถรับจ้าง รับส่ง
นักเรียน  

-ก าหนดจุดตรวจคัดกรอง จุดล้างมือ จุดบริการ
ต่างๆ  

-ท าความสะอาดอาคารสถานท่ี ห้องเรียนโรง
อาหาร โรงครัว ห้องน้ า ห้องส้วมจุดบริการ  

-จัดท าปูายนิเทศให้ความรู้และ ประชาสัมพันธ์ 
 -ก าหนดผู้รับผิดชอบ/มอบหมายงาน 

เปิดภาคเรียน  
-ตรวจวัดอุณหภูมินักเรียน และผู้มาติดต่อทุก
คนท่ีเข้ามาโรงเรียน  
-จัดระบบระบายอากาศ น้ าด่ืม ก าจัดขยะ  
-จัดระบบควบคุมคุณภาพการประกอบ 
อาหาร ท่ีนั่งรับประทานอาหาร การท า ความ
สะอาดโต๊ะอาหาร 
-จัดบริการจุดล้างมือ  
-จัดห้องคัดแยกนักเรียนท่ีเจ็บปุวย 
-สังเกตนักเรียนและรายงานผลการ 
ด าเนินงานประจ าวัน  
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม รูปแบบ
และแนวทางท่ีสถานศึกษา ก าหนด 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนิน
ตาม โครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นางนงนุช  มณเฑียรชัย 
คณะครู 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
ก.ย. 256๕ 

นางนงนุช  มณเฑียรชัย 
คณะครู 

 
 



๒๔๓ 
 
5.  งบประมาณที่ใช้ เงินอุดหนุน  ๖๐,000  บาท 
 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
อุปกรณ์การปูองการ ๖๐,000 - ๑๐,๐๐๐ ๕๐,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๖๐,000 - ๑๐,๐๐๐ ๕๐,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - 

 

8.  การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต             
ร้อยละ 100 ของนักเรียน รายงาน แบบรายงาน 
   
ผลลัพธ์    
ร้อยละ  8o  ของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
สุขภาพอนามัย 

สังเกต การสังเกตพฤติกรรม 

 

 9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   ๙.1  นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพอนามัยของตนเอง 
 ๙.2  นักเรียนกลุ่มแกนน าเป็นท่ีปรึกษาเบื้องต้นและเผยแพร่ความรู้ให้แก่เพื่อนในโรงเรียน  ครอบครัว  และ
ชุมชนในด้านสุขภาพอนามัย 
  



๒๔๔ 
 
 
    

     (ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ          
         (   นางนงนุช  มณเฑียรชัย    ) 

 
 

(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นายสะอาด  หลอมทอง) 

                       ต าแหน่ง  ครู 
    

 
      (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                           ต าแหน่ง  ครู 
 

   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                           ( อาคม   มาจันทร์ )  
             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
 
 



๒๔๕ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

1.พัฒนางานธุรการและสารบรรณ  
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โครงการ       พัฒนางานธุรการและสารบรรณโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรทัย  ใจใส 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การใหบ้ริการแก่บุคลากรในโรงเรียน  ถือว่าเป็นหัวใจหลักของงานธุรการ   นอกเหนือจากการให้บริการ
ทางด้านการรับ การส่งหนังสือราชการ  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  การประสานงานกับหน่วยงานราชการ
ต่างๆ  รวมถึงความพร้อมในการให้บริการทางด้านการจัดส่งจดหมาย   พัสดุ ส่งโทรสาร ภายในประเทศ   เพื่อให้เกิด
ความสะดวก   รวดเร็ว  ทันเวลา   กับผู้รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 
เป็นผลดีต่อบุคลากรในโรงเรียน  เป็นผลดีและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานราชการ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.1  เพื่อพัฒนางานธรุการ ใหม้ีคุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์  รวดเร็ว  ทันสมัย 
 ๒.๒  เพื่อใหก้ารสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล  
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
         บุคลากรของโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม   
 3.2  เชิงคุณภาพ 
                     งานธุรการมีการพฒันาและมีความพร้อมในการให้บริการแก่บุคลากรโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๗ 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) - ประชุมปรึกษาหารือ 

- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียน 

ต.ค. 256๔ น.ส.อรทัย  ใจใส 
  
 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน 

การด าเนินงาน 

- ด าเนินงานตามกิจกรรม 

พ.ย. 256๔ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

-  ติดตามประเมินผลโครงการ 

 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 
4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ
และรายงานผู้บริหารโรงเรียน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

 

5. งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ   ๓0,000  บาท   
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ท่ี กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบ

แทน 
รวม 

1 
 

จัดหา บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม วัสดุ
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

๓0,000 
 

15,000 
 

๑5,000  ๓0,000 
 

รวม 15,000 ๑5,000  ๓0,000 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
( 1ต.ค. 6๓-31 ธ.ค. 6๓ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๔-31 มี.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๔-30 มิ.ย. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๔-30 ก.ย. 6๔) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
๕,500 - ๔,500 - ๔,500 - ๕,500  
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8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และงานธุรการให้เป็นระบบ    

ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน    ร้อยละ   90 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ 

 
สอบถาม แบบสอบถาม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.1  งานธุรการ ใหม้ีคุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์  รวดเร็ว  ทันสมัย 
 ๙.๒  การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล  
 
 
 

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                
          (นางสาวอรทัย  ใจใส) 

                    ต าแหน่ง  ครู 
 

(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นายสะอาด   หลอมทอง) 

                    ต าแหน่ง  ครู 
    

 
 (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 

           (นางนิสา   หลอมทอง ) 
                         ต าแหน่ง  ครู 

   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 

 
 
 
 



๒๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2.สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๐ 
 
 
โครงการ                     การพัฒนาระบบเทคโนโลยีส่ือสาร  สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสะอาด  หลอมทอง 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  256๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นสถานท่ีให้การศึกษา  เพื่อเอื้ออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ซึ่งพัสดุครุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ      
จึงต้องมีการซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ท่ีมีสภาพเก่าให้พร้อมท่ีจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 4  มาตรา 23(5)    ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม  ส่ือการเรียนการสอน และอ านวยความสะดวก  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้  และ
มีความรู้ รวมท้ังใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้       ไปพร้อมกัน  จากส่ือ
การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
       ๒.1  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
       ๒.2  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
     -  พัสดุครุภัณฑ์อยู่ในสภาพใช้งานได้  ร้อยละ   80 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                    -  นักเรียนได้ใช้วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๑ 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
  

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมปรึกษาหารือ 
- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียน 

ต.ค. 256๔ นายสะอาด  หลอมทอง 
 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน 

การด าเนินงาน 

- ด าเนินงานตามกิจกรรม 

พ.ย. 256๔ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

-  ติดตามประเมินผลโครงการ 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
256๕ 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ
และรายงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ  ๒๐,000 บาท  
 
6.รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
 

ท่ี กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน รวม 

1 พัฒนาส่ือ อุปกรณ์ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

๒๐,000 ๓,000 ๑๐,๐๐๐ - ๗,000 

      รวม ๒๐,000 ๓,000 ๑๐,๐๐๐ - ๗,000 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที ่1 
( 1 ต.ค. ๖๓--31 ธ.ค. ๖๓ ) 

ไตรมาสที ่2 
( 1 ม.ค. 6๔-31 มี.ค. 6๔) 

ไตรมาสที ่3 
( 1 เม.ย. 6๔-30 มิ.ย. 6๔ ) 

ไตรมาสที ่4 
( 1 ก.ค. 6๔-30 ก.ย. 6๔) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
๕,000 - ๕,000 - ๕,000 - ๕,000 - 

 
 
 



๒๕๒ 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
  -   ร้อยละวัสดุครุภัณฑ์     ได้รับการซ่อมแซม 
  -   ร้อยละวัสดุครุภัณฑ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
   -  สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

-  การตรวจสอบ 
 -  การสอบถาม 

-  การสอบถาม 
-  การสอบถาม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๙.1  มีอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
       ๙.2  มีแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 
 
 
 

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                
               (นายสะอาด  หลอมทอง) 
                    ต าแหน่ง  ครู 

    
(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

                                               (นายสะอาด  หลอมทอง) 
                    ต าแหน่ง  ครู 

    
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 

 
 
 

     
 
 

 



๒๕๓ 
 
โครงการ          ส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริม ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ     นางพิมพิรา  สอนเนียม  
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
       ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเกิดการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ความเจริญทางวัตถุและ เทคโนโลยีท า ให้
นักเรียนรูไ้ม่เท่าทันในยุคบริโภคนิยมวิ่งตามความเจริญทางด้านวัตถุอยากมีเหมือนคนอื่นท า ให้สุลุ่ยสุหร่ายใช้จ่าย
ฟุุมเฟือยก่อให้เกิดหนี้สินรุงรังประกอบอาชีพไม่พอใช้จ่ายด้วยบุญของคนไทยท่ีมีพ่อ หลวงพระราชทานปรัชญาแก่
ประชาชนให้ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ยึดหลักความ พอประมาณความมีเหตุผลหรือใช้ปัญญาใน
การแก้ปัญหา การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองครอบครัวองค์กร และชุมชนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังสาม
ประการนั้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้เรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่าง ดีแม้แต่ในการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตหากนักเรียน
มีหลักเศรษฐกิจพอเพียงรู้เข้าใจและด าเนินชีวิตอย่าง รู้เท่าทัน ท าให้เรารับมือกับโอกาสและความเส่ียงในกระแส
โลกาภิวัฒน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในการนี้โรงเรียนได้มองเห็นประโยชน์และความส าคัญของการปลูกฝังการน า
หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดกับนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการดังกล่าวทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมนักเรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียนขึน้ท าให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึง่ทางโรงเรียนมีการจัด กิจกรรมการ
ฝึกงานอาชีพให้กับนักเรียนเป็นอาชีพที่นักเรียนถนัดและสนใจเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน และบริบทของ
โรงเรียน 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
        ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในกิจกรรมงานอาชีพที่นักเรียนถนัด สนใจและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง  

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน ์ 
๒.๓ เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดีของนักเรียนโรงเรียน ต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓.  เป้าหมาย     

     ๓.๑  เชิงปริมาณ 
            ๓.๑.๑ นักเรียนจ านวน ๒๑๖  คน 
 
 



๒๕๔ 
 

   ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ นักเรียน มีประสบการณ์ ในงานอาชีพที่ถนัดสนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง 
๓.๒.๒ นักเรียน มีรายได้ระหว่างเรียน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
๓.๒.๓ นักเรียน เกิดจิตส านึกท่ีดี ต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

3. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมปรึกษาหารือ 
- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียน 

ต.ค. 256๔ นางพิมพิรา  สอนเนียม 
 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน 

การด าเนินงาน 

- ด าเนินงานตามกิจกรรม 

พ.ย. 256๔ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

-  ติดตามประเมินผลโครงการ 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
256๕ 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ
และรายงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

25๖๕ 
 
๕.งบประมาณที่ใช้   จ านวนเงิน   0   บาท 
 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน - - - - 
รวม - - - - 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 0 0 0 0 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 

 



๒๕๕ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - - - - 

 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ร้อยละของนักเรียนช้ัน มีประสบการณ์ในงานอาชีพที่ 
ถนัดสนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง  มี
รายได้ระหว่างเรียนและรู้จักใช้ เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  มีจิตส านึกท่ีดีต่อหลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- การสัมภาษณ์  
- การสังเกต 
- รายได้จากการจ าหน่าย 
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ท่ีได้ 

- แบบสัมภาษณ์  
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       ๙.๑  นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในกิจกรรมงานอาชีพที่นักเรียนถนัด สนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเอง  

๙.๒  นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์  
๙.๓  นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดี ต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ลงช่ือ             ผู้ร ับผิดชอบโครงการ 

                   (นางพิมพิรา  สอนเนียม ) 
              ต าแหน่ง ครู 

 
 

(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นายสะอาด  หลอมทอง) 

                       ต าแหน่ง  ครู 
    

 (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                                        ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                            ( อาคม   มาจันทร์ )  
                              ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 



๒๕๖ 
 
โครงการ       5ส. รักษ์โรงเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสะอาด  หลอมทอง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมรักษ์โรงเรียนเป็นกิจกรรมท่ีมีความจ าเป็นส าหรับหน่วยงาน  รักษ์โรงเรียนเป็นกิจกรรมท่ีสรา้ง
ให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบ   เรียบร้อย   มีความสะอาด   ปลอดภัย   ร่มรื่น   สะอาดตา       
สร้างบรรยากาศในการท างาน   และเป็นการสร้างวัฒนธรรมท่ีดีในหน่วยงาน   โดยนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุก
คนร่วมมือกันด าเนินกิจกรรม  5ส. รักษ์โรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.1   เพื่อให้สถานท่ีท างานมีความสะอาด  ร่มรื่น  เรียบร้อย 

๒.2   เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีระเบียบวินัย  โดยรักษา  วัสดุ – อุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ 
๒.3   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

-  นักเรียน จ านวน  2๑๖ คน  
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
-   นักเรียนมีทักษะการท างานและมีความตระหนักในการช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๗ 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
  

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมปรึกษาหารือ 
- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียน 

ต.ค. 256๔ นายสะอาด  หลอมทอง 
 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน 

การด าเนินงาน 

- ด าเนินงานตามกิจกรรม 

พ.ย. 256๔ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

-  ติดตามประเมินผลโครงการ 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
256๕ 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ
และรายงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 
 

5. งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ....๕,๐๐๐....บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ท่ี กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน รวม 

1 อุปกรณ์ท าความสะอาด ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 
รวม - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - ๕,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 



๒๕๘ 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1.  สถานท่ีท างานสะอาดและเป็นระเบียบ 
 

ตรวจเขตพื้นท่ี 
 

แบบบันทึกการตรวจเขต
พื้นท่ี 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.1   เพื่อให้สถานท่ีท างานมีความสะอาด  ร่มรื่น  เรียบร้อย 

๙.2   เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีระเบียบวินัย  โดยรักษา  วัสดุ – อุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ 
๙.3   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 
         

 
(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ               

                (นายสะอาด  หลอมทอง) 
                      ต าแหน่ง  ครู 

    
(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

                                                (นายสะอาด  หลอมทอง) 
                      ต าแหน่ง  ครู 

    
 

    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                            ต าแหน่ง  ครู 
       

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                          ( อาคม   มาจันทร์ )  
            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๙ 
 
โครงการ   ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
แผนงาน   การบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน             กลยุทธ์ท่ี 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ  นายวรัญญู  ละม้ายเมือง  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

1. หลักการและเหตุผล 

การสหกรณ์  หรือการท างานร่วมกันมีอยู่ในการด าเนินชีวิตของทุกคนท่ีด ารงตนอยู่ในสังคม เมื่อมกีารจัดต้ัง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีก าหนดภารกิจในการส่งเสริมเผยแพร่ระบบงานสหกรณ์  ได้มีความพยายามหลากหลาย
รูปแบบในการด าเนินการน าการสหกรณ์สู่สถานศึกษา  โดยความเด่นชัดเริ่มเมื่อสมเด็จพระเทพ -รัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ทรงให้จัดท าโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ต้ังปี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ขณะท่ีสถานศึกษาในอ าเภอ  จังหวัดต่างๆ มีการจัดกิจกรรมสหกรณ์เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน        ตามกระแส
แห่งการให้ความส าคัญในช่วงเวลาเดียวกัน บางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสหกรณ์ต่อเนื่องมาตลอดด้วยการเห็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน  บางโรงเรียนจัดกิจกรมสหกรณ์ตามสถานการณ์ของสภาพจริง                 
การเรียนรู้การสหกรณ์จึงหลากหลาย   
         กิจกรรมสหกรณ์หรืออุดมการณ์สหกรณ์เป็นความร่วมมือกันของสมาชิก ในอันท่ีจะพัฒนาชีวิตและกลุ่มให้มี
ความเข็มแข็งเศรษฐกิจ  พึ่งพาตนเองได้  และด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข  จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ใน
สถานศึกษา  มีกิจกรรมส าคัญอยู่  ๓ ประการ คือ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมการผลิต  โดยมี
กิจกรรมหนึ่งเป็นแกน 
         กิจกรรมสหกรณ์โดยการปฏิบัติจริงนั้น  นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ระบบสหกรณ์แล้ว ยังส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และฐานะทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วยเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรับผิดชอบ มีนิสัยไม่
ฟุุมเฟือยรู้จักการประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนประกอบจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.1 เพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนให้มีเสถียรภาพ  

2.๒ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสหกรณ์ร้านค้า การดูแลสมาชิกสหกรณ์   
๒.3  เพื่อใหผู้้เรียนเกิดทักษะการการเรียนรู้และน าไปใช้กับการบริหารกิจการสหกรณ์ร้านค้า หรืออาชีพของ

ตนเองในอนาคตข้างหน้า 
 
 
 



๒๖๐ 
 
3.  เป้าหมาย     

 3.1 เชิงปริมาณ  
  นักเรียน จ านวน ๒๑๖   คน และบุคลากรของโรงเรียน  

 3.2 เชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์มีการวางแผนในการใช้จ่าย ประหยัดอดออม  มีความ

รับผิดชอบและสามารถน าความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน (Plan) 
1. ประชุมคณะกรรมการฝุายบริหารโรงเรียน 
2.จัดท าโครงการ 

ต.ค.256๔ นายวรัญญู  ละม้ายเมือง 
 

2.ด าเนินการ (Do) 1.ขออนุมัติโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการและประชุม
คณะกรรมการ 
3.ด าเนินการตามโครงการ 

พ.ย. –ธ.ค. 256๔ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 1.ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การด าเนิน

โครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1.สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ 

256๕ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) …………-……..............บาท  
 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

การด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ - - - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - - 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายแทนกันได้ 
 
 
 



๒๖๑ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔ - 31 ธ.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕ - 31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย.6๕  – 30 มิ.ย.6๕  ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค.6๕  – 30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- -  - - - - - 

 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
ร้อยละ 100 ของนักเรียนและบุคลากร เป็นสมาชิกสหกรณ์
ร้านค้าของโรงเรียน รายงาน แบบรายงาน 

 
ผลลัพธ ์   
นักเรียนร้อยละ 90 ของนกัเรียนและบุคลากร ใช้ประโยชน์
จากสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนและมีความรับผิดชอบร่วมกัน สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.1 เพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนให้มีเสถียรภาพ  
๙.2 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสหกรณ์ร้านค้า การดูแลสมาชิกสหกรณ์   
๙.3 เพื่อใหผู้้เรียนเกิดทักษะการการเรียนรู้และน าไปใช้กับการบริหารกิจการสหกรณ์ร้านค้า หรืออาชีพของ

ตนเองในอนาคตข้างหน้า 
 

 
 

(ลงช่ือ)                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ              
                            (  นายวรัญญู  ละม้ายเมือง   ) 
                                          ต าแหน่ง  ครู  

    
(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

                                                 (นายสะอาด  หลอมทอง) 
                           ต าแหน่ง  ครู 

 
 
 
 
 
 



๒๖๒ 
 

 
      (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                                 ต าแหน่ง  ครู 
 

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                          ( อาคม   มาจันทร์ )  
            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๖๓ 
 
โครงการ   ธนาคารออมทรัพย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน             กลยุทธ์ท่ี 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสุนงนุช  มณเฑียรชัย , นางสาวกมลทรรศน์  ภักดิ์อมรศิริ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

2. หลักการและเหตุผล 

  การปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรมีนิสัยรักการประหยัดและออม รู้จักการวางแผนการใช้จ่าย โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ระมัดระวังการใช้จ่าย มี
การวางแผนล าดับความส าคัญ ความจ าเป็น มุ่งประโยชน์สูงสุด ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ รู้จักเก็บ อดออมตาม
ความสามารถเพื่ออนาคต  โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  ตระหนักถึงความส าคัญ  ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ ธนาคารออม
ทรัพย์ข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรมีการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้หลักการใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

 
3.  เป้าหมาย     

 3.1 เชิงปริมาณ  
  นักเรียน จ านวน 2๑๖  คน  ครูและบุคลากรโรงเรียน    
 

3.2 เชิงคุณภาพ  
นักเรียนและบุคลากรมีการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง  รู้จักการออมเพื่ออนาคต  ใช้จ่าย อย่างประหยัด 

และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๔ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 1. ประชุมคณะกรรมการฝุายบริหารโรงเรียน 

2.จัดท าโครงการ 

ต.ค.256๔   
นางนงนุช มณเฑียรชัย 

น.ส.กมลทรรศน์   
  
  

2.ด าเนินการ 
(Do) 

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
   2.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
   2.2 น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ  
  2.3 ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
   

พ.ย.–ธ.ค. 256๔ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 1.ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การด าเนิน

โครงการ 
   11 นิเทศ /ติดตาม  
   1.2 ประเมินข้อเสนอแนะ/ประเมินความพึง
พอใจ จากผู้รับบริการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

.สรุปและรายงานผลการด าเนินการให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ก.ย. 256๕ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) …………-……..............บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- - - - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - - 

 
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายแทนกันได้ 
 
 
 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 



๒๖๕ 
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔ - 31 ธ.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕ - 31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕ – 30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕ – 30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- -  - - - - - 

 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
ร้อยละ 100 ของนักเรียนและบุคลากรร่วมกิจกรรม 

รายงาน แบบรายงาน 
ผลลัพธ ์   
นักเรียนร้อยละ 90 ขอนักเรียนและบุคลากรรู้จักการออม  
ใช้จ่ายอย่างประหยัดใช้ชีวิตอย่างพอเพียง สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรมีการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 

 ๙.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้หลักการใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
   

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ          
     (   นางนงนุช  มณเฑียรชัย    ) 

 
 

(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นายสะอาด  หลอมทอง) 

                       ต าแหน่ง  ครู 
 

 
      (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                           ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                           ( อาคม   มาจันทร์ )  
             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
 
 



๒๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

3.ชุมชนสัมพันธ์และองค์กรเครือข่าย  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๗ 
 
โครงการ                     พัฒนาเครือข่ายองค์กร 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

              กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจ 
ตามหลักธรรมาภิบาล  

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสะอาด   หลอมทอง 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  256๕ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา ให้สนองตอบต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข มี
คุณธรรมน าความรู้เกิดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คือ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ
นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก ฝุายท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ปกครองของนักเรียน ซึ่งถือว่ามี
บทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนการด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มี เครือข่ายผู้ปกครอง  
เพื่อร่วมกันวางแผนพฒันาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

นอกจากนี้ครอบครัวมีการเปล่ียนแปลงในด้านบทบาท และมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมเพิ่มข้ึน ผู้ ปกครองฝาก
บุตรหลานกับครูและโรงเรียน การดูแลนักเรียนในด้านการเรียน รวมท้ังช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน
มี ทักษะชีวิตท่ีดี มีคุณภาพและเติบโตเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์นั้น โรงเรียนไม่สามารถด าเนินการเพียงล าพัง ต้องมีพันธมิตร
ในการท างาน คือเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนอนัส าคัญยิ่ง 

 
2. วัตถุประสงค์ 

๒.1 เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
๒.2 เพื่อแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน และประสานความร่วมมือในการด าเนินการจัดการศึกษา
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
๒.3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
 
 
 
 



๒๖๘ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

เครือข่ายผู้ปกครองทุกห้องเรียน ห้องเรียนละ 3 คน  รวม ๓๐ คน 
 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
                    เครือข่ายผู้ปกครองเข้ามาช่วยเหลือในการดูแลนักเรียนให้มีคุณภาพ 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
   
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมปรึกษาหารือ 
- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียน 

ต.ค. 256๔ นายสะอาด  หลอมทอง 
มีจ านวนนักเรียนสมัครเข้า
เรียนต่อปีการศึกษา 
2563 ในระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
มากกว่า 
ปีการศึกษา 256๔ 
 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน 

การด าเนินงาน 

- ด าเนินงานตามโครงการ 

พ.ย. 256๔ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

-  ติดตามประเมินผลโครงการ 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
256๕ 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ
และรายงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) …………๕๐๐..............บาท  
 
6.รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
 

ท่ี กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน รวม 

1 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ๕๐๐ ๕๐๐ - - ๕๐๐ 
 รวม ๕๐๐ ๕๐๐ - - ๕๐๐ 

 
 
 
 



๒๖๙ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
๒๐๐ 

 
- - 

 
- ๓๐๐ 

 
- - 

 
- 

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
  -   ร้อยละ ๙๐ ของผู้ปกครองร่วมกิจกรรม 
 

-  การสอบถาม -  การสอบถาม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.1 เครือข่ายผู้ปกครองในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
๙.2 ผู้ปกครองได้รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน และประสานความร่วมมือในการด าเนินการจัด
การศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
๙.3  ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                
                 (นายสะอาด  หลอมทอง) 
                    ต าแหน่ง ครู 
 

    
(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
                 (นายสะอาด  หลอมทอง) 
                    ต าแหน่ง ครู 
 

 
    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
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โครงการ                      งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

              กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิมพิรา  สอนเนียม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  256๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 

 สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของประเทศ เพราะเป็น การศึกษา
เพื่อปวงชน ส าหรับประชาชนคนไทยทุกคน และครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับ ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า ในการ
พัฒนาประเทศทุกด้านตามเจตนารมณ์ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทและความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากรวมถงึการมส่ีวนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสภาพปัญหาความต้องการของแต่ละท้องถิ่น 
โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม จึงได้ตระหนัก และเห็นความส าคัญถึงบทบาท หน้าท่ี ของผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาใน
สังกัด ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา สถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาช้ีแจงแนว
ทางการด าเนินงานและบทบาทหน้าท่ีของกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทางโรงเรียน  ได้รับทราบถึงบทบาท หน้าท่ีของตนเอง ในการ

จะด าเนินงานพัฒนา สถานศึกษาร่วมกัน  
2.2. เพื่อใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนา การศึกษาของโรงเรียน 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน ๙ คน  
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
                  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองและ สามารถ
ร่วมกันพฒันาสถานศึกษา 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
  

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน (Plan) - ประชุมปรึกษาหารือ 
- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียน 

ต.ค. 256๔ นางพิมพิรา  สอนเนียม 
 

2.ด าเนินการ (Do) - ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน 

การด าเนินงาน 

- ด าเนินงานตามโครงการ 

พ.ย. 256๔ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

-  ติดตามประเมินผลโครงการ 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
256๕ 

4. ประเมินผลและ
รายงาน (Action) 

- สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ
และรายงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๕ 
  

5. งบประมาณที่ใช้ 
เงินนอกงบประมาณ ……………-……………….. บาท  

 
6.รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
 

ท่ี กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน รวม 

1 การจัดการประชุม - 0  - - 
      รวม - 0  - - 

 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 6๓-31 ธ.ค. 6๓ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๔-31 มี.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๔-30 มิ.ย. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๔-30 ก.ย. 6๔) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - - - - 
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8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
  ร้อยละ 100 ของกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รับทราบบทบาทหน้าท่ี และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.1 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทางโรงเรียน  ได้รับทราบถึงบทบาท หน้าท่ีของตนเอง ในการจะ

ด าเนินงานพัฒนา สถานศึกษาร่วมกัน  
๙.2. คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนา การศึกษาของโรงเรียน 

 
 

ลงช่ือ             ผู้ร ับผิดชอบโครงการ 
                (นางพิมพิรา  สอนเนียม ) 
       ต าแหน่ง ครู 

 
 

                      ลงช่ือ             ผู้เสนอโครงการ 
                (นางพิมพิรา  สอนเนียม) 
    ต าแหน่ง ครู 
 

 
    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
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โครงการหลัก แนะแนวการศึกษาต่อ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ  นายสะอาด  หลอมทอง  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ได้กล่าวถึงอุดมการณ์ของการปฏิรูปการศึกษาว่า          สร้างโอกาสให้
คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเจตนารมณ์ของการศึกษาให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมกันและสามารถพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความสามารถจนเกิดคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ในการใช้ชีวิตในสังคม 

จากอุดมการณ์และเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม ได้ตระหนัก เล็งเห็น
ความส าคัญและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน โดยการด าเนินการจัดท าโครงการแนะแนวสัญจร เพื่อสร้าง
โอกาสและทางเลือกให้กับนักเรียนท้ังในเขตและนอกเขตบริการอย่างเท่าเทียมกัน ในการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  อีกท้ังเป็นการค้นหานักเรียนท่ีมีคุณสมบัติเรียนดี กิจกรรมเด่น ความประพฤติเรียบร้อย  
ให้ได้เข้าเรียนในโรงเรียน และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของโรงเรียนอีกทางหนึ่ง 
  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 2.2 เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา 
 2.3 เพื่อค้นหานักเรียนท่ีเรียนดี กิจกรรมเด่น ความประพฤติเรียบร้อย ให้ได้เรียนต่อในโรงเรียน 
 2.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
 
3.  เป้าหมาย     

3.1 เชิงปริมาณ  
  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

3.2 เชิงคุณภาพ  
  ร้อยละ ๑๐๐  ของนักเรียน ผู้ปกครองและคณะครูในกลุ่มเปูาหมายรู้จักรายละเอียดและทางเลือกในการ

สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
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4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมคณะครูวางแผน 
-จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
-ประชุมครูในโรงเรียน  ช้ีแจง  มอบหมาย  แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 
จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการออกแนะแนว 

ต.ค.-ธ.ค.256๔ นายสะอาด หลอมทอง 
นายวิทย์  ตาสา 

 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการตามโครงการ ออกแนะแนวศึกษาต่อ
โรงเรียน 

ม.ค.-มี.ค. 
256๕ 

นายสะอาด หลอมทอง 
นายวิทย์  ตาสา 

 
3.ตรวจสอบ 

(Check) 
-ติดตาม  ก ากับ  แก้ปัญหา  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และนโยบาย 

เม.ย.256๕ นายสะอาด หลอมทอง 
นายวิทย์  ตาสา 

 
4. 

ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

- สรุป  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ  
ตามล าดับ 

มิ.ย.256๕ นายสะอาด หลอมทอง 
นายวิทย์  ตาสา 

 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)....... ๑,000.............บาท  
 

 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ค่าวัสดุจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน ใบสมัคร
เข้าเรียนต่อ อุปกรณ์ และสรุปงาน 

๑,000 
 

  ๑,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๑,000   ๑,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 



๒๗๕ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - ๑,000 - - - - - 

 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
จ านวนนักเรียนท่ีมีความประสงค์สมัครเข้า
เรียนต่อ 

บันทึกข้อมูล 
 

ใบสมัครเข้าเรียนต่อ 
 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1 นักเรียนและครูในโรงเรียนเขตพื้นท่ีบริการรู้จักโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมมากขึ้น 
 ๙.2 นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นท่ีบริการและนอกเขตพื้นท่ีบริการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครเข้า
เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
 ๙.3 มนีักเรียนท่ีเรียนดี กิจกรรมเด่น ความประพฤติเรียบร้อย ให้ได้เรียนต่อในโรงเรียน 
 ๙.4 มคีวามสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนท่ีออกไปแนะแนวการศึกษาต่อ 

 
 

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                
                 (นายสะอาด  หลอมทอง) 
                    ต าแหน่ง ครู 

    
(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
                 (นายสะอาด  หลอมทอง) 
                    ต าแหน่ง ครู   

 
    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
    

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
 



๒๗๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

4.พัฒนาอาคารสถานท่ี  แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๗ 
 

 
 
โครงการหลัก ปรับปรุงภูมิทัศน์และ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ  นายสะอาด  หลอมทอง  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปงีบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
สภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีเป็นส่ิงส าคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมี

ประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานท่ีต่างๆ การปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้
ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้
อาคารสถานท่ีต่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทานและพร้อม
ใช้งาน จึงต้องด าเนินการจัดโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ขึ้นเพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมท้ังมีแหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนท่ีหลากหลาย มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีอาคารเรียนท่ีมีความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ 
  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้อาคารสถานท่ี อาคารประกอบและส่ิงแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวกของโรงเรียนและบริเวณ
โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

2.2 เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานท่ีได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

3.  เป้าหมาย     
3.1 เชิงปริมาณ  

- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 2๑๖ คน 
- ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไป 

3.2 เชิงคุณภาพ  
 - สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 



๒๗๘ 
 
  
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(Plan) 

- แต่งต้ังกรรมการบริหารงานอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 
- ส ารวจและหาปัจจัยส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นของ
โรงเรียน 
- หาปัจจัยท่ีเด่นชัดและความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
แก้ปัญหา 

ต.ค.-ธ.ค.256๔ นายสะอาด หลอมทอง 
นายวิทย์  ตาสา 

 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

-จัดท าแผนโครงการและก าหนดเปูาหมาย 
-จัดท าโครงสร้างและแต่งต้ังคณะกรมการ
ผู้รับผิดชอบ 
-จัดท าระบบบริหารจัดการอาคารสถานท่ีท่ีมี 
ขั้นตอนปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงานและเอกสาร
สนับสนุน 
-ด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ

256๕ 

นายสะอาด หลอมทอง 
นายวิทย์  ตาสา 

 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

-ตรวจสอบ ตรวจวัดให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
แผนการด าเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- แก้ไขปรับปรุง 

ม.ค.-ก.ค 
.256๕ 

นายสะอาด หลอมทอง 
นายวิทย์  ตาสา 

 

4. 
ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปผลรายงาน/รักษาสภาพและพัฒนาต่อเนื่อง ก.ย.256๕ นายสะอาด หลอมทอง 
นายวิทย์  ตาสา 

 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)....... ๓๕,000.............บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๙ 
 

 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

งานปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้  ๒๐,000 
 

 ๑๐,000 ๑๐,000 

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ๑๕,000  ๕,000 ๑๐,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๓๕,000 - ๑๕,๐๐๐ ๒๐,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๕-30มิ.ย. 6๕ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๕-30ก.ย. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
๑๐,000 - ๑๐,000 - ๑๐,000 - ๕,000 - 

 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมอยู่ในสภาพดีและ
พร้อมใช้ ปลอดภัย 

  แบบประเมิน - แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์   
ร้อยละ 90 ความพึงพอใจการใช้บริการ
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมโรงเรียนทุ่งฟูา
วิทยาคม 

สอบถามความพึงพอใจการรับ
บริการ 

แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การรับบริการ 

 

 

 

 

 

 



๒๘๐ 
 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1 อาคารสถานท่ี อาคารประกอบและส่ิงแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวกของโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

๙.2 เสภาพห้องเรียนและอาคารสถานท่ีได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

 
 

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                
                 (นายสะอาด  หลอมทอง) 
                    ต าแหน่ง ครู 
 

    
(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
                 (นายสะอาด  หลอมทอง) 
                    ต าแหน่ง ครู 

    
 

 
    (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                         ต าแหน่ง  ครู 
     

   

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( อาคม   มาจันทร์ )  
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 



๒๘๑ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี ๕ 
การก ากับติดตาม  ประเมินผลและรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๒ 
 

ตอนที่ ๕ 
การก ากบั  ตดิตาม ประเมนิผล และรายงาน 

 

๑. การก ากับ ควบคุมการใช้งบประมาณ 

๑.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ  เสนอบันทึกข้อความเพื่อขอใช้งบประมาณท่ีผ่านการอนุมัติแล้วต่องาน
แผนงานและงบประมาณ  เพื่อเสนอต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติขอใช้งบประมาณ 

๑.๒ งานแผนงานและงบประมาณท าการบันทึกรายการขอใช้งบประมาณของงาน/โครงการเพื่อเป็น
ข้อมูลสารสนเทศส าหรับการสรุปรายงานการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

๑.๓ งานแผนงานและงบประมาณ จัดท าบันทึกการใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติตามงาน/
โครงการ  ด าเนินการท าบัญชีควบคุมการใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 

 

๒. การนิเทศติดตาม 

๒.๑ ฝ่ายบริหาร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และหัวหน้างาน  ติดตามการปฏิบัติตามงาน/โครงการ 
และให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

๒.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้างานผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ  รายงานผลการด าเนินงาน
ตามงาน/โครงการ  โดยสรุปการด าเนินงานตามแบบฟอร์มหรือรูปเล่มอย่างน้อย ๒ เล่ม   

๒.๓ งานแผนงานและงบประมาณประสานงานกับงานพัสดุ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ตลอดปีงบประมาณ 

 

๓. การประเมิน 

๓.๑ จัดต้ังคณะกรรมการด าเนินงานวางแผนการประเมินงาน/โครงการ 

๓.๒ ก าหนดวิธีการประเมิน และระยะเวลาการประเมิน 

๓.๓ จัดท าเอกสารแผนการประเมิน 

๓.๔. เสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการประเมิน 

๓.๕ ด าเนินการประเมินตามแผน 

๓.๖ สรุปและรายงานผลการประเมิน 
 

๔. การจัดท ารายงานประจ าปี  
๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี  
๔.๒ รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

๔.๓ รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๓ 
 

แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.ชื่อโครงการ (หลัก)............................................................................................................................. 
ช่ือกิจกรรม............................................................................................................................... 

๑.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ( กลุ่ม/สาระ/งาน)..................................................................................... 
๑.๒ สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ.......................................................................................................... 
๑.๓ สนองยุทธศาสตร์ สพม.๓๘ ข้อ...................................................................................................... 
๑.๔ สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ........................................................................................................... 
 

 ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 ๒.๑..................................................................................................................................................... 
 ๒.๒.................................................................................................................................................... 
 

๓. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๓.๑...............................................................................................................หัวหน้า 

 ๓.๒...............................................................................................................กรรมการ 

 ๓.๓...............................................................................................................กรรมการ 

 ๓.๔...............................................................................................................กรรมการ 

 ๓.๕.................................................................................................................กรรมการและเลขานุการ 
 

๔.ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

.............................................................................................................................................................................. 
 

๕.สถานที่ด าเนินโครงการ 

.............................................................................................................................................................................. 
 

๖.ลักษณะโครงการ/งาน/กิจกรรม 

(   )การฝึกอบรม  (   )การประชุมสัมมนา  (   )การจัดนิทรรศการ 

(   )การศึกษาดูงาน (   )การพัฒนาศักยภาพนักเรียน (   )การพัฒนาการเรียนการสอน 

(   )การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  (   )อื่นๆ......................................................................................... 
 

๗.งบประมาณ รายรับและค่าใช้จ่าย 

 รายรับโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับการอนุมัติ   จ านวน.............................................บาท 

   ท่ีใช้จ่ายจริง   จ านวน.............................................บาท 

 รายจ่ายโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 

๑. ค่าตอบแทน  จ านวน.............................................บาท 

๒. ค่าใช้สอย  จ านวน.............................................บาท 

๓. ค่าวัสดุ  จ านวน.............................................บาท 

๔. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  จ านวน.............................................บาท 



๒๘๔ 
 

๘.ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 ๘.๑ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

  (   )  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ) 
  (   )  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ ๖๐ – ๗๙ ) 
  (   )  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ) 
 ๘.๑ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

  (   )  สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
  (   )  ตามเป้าหมาย  ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
  (   )  ร้อยละ ๖๐ – ร้อยละ ๗๙ ของเป้าหมาย 

  (   )  ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย 
 

๙.ปัญหาและอุปสรรค 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

๑๐.ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

๑๑. งานที่จะด าเนนิต่อหลังจากการด าเนินงานตามโครงการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

๑๒. ความคิดเห็น  หัวหน้าโครงการ/ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 
 

      ลงช่ือ....................................................................... 
       (................................................................) 
                ผู้รายงาน 

      วันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๕ 
 

๑๓. ความคิดเห็น  หัวหน้างาน/ หัวหน้าสาระ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 
 

      ลงช่ือ....................................................................... 
       (................................................................) 
      วันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ.............. 
 
 

๑๔. ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 
 

      ลงช่ือ  ว่าท่ี ร.ต............................................... 
                  (อาคม  มาจันทร์) 
      วันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ.............. 
 
 
 

หมายเหตุ  ขอความกรุณาผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการทุกท่าน กรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบถ้วน  ถูกต้อง  ชัดเจน  
และบันทึกข้อมูลลงในไฟล์ เพื่อจัดส่งท้ังในรูปแบบเอกสารให้งานแผนงานและงบประมาณต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๖ 
 

 
 

หลักฐานประกอบการรายงานผลและประเมินโครงการ 

   ๑) แบบรายงานผลการประเมินโครงการ (ตามแบบฟอร์มของงานแผนงาน) 
   ๒) ภาพประกอบการจัดโครงการ/กิจกรรม 

   ๓) หนังสือขออนุมัติโครงการ 

   ๔) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

   ๕) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/รายช่ือคณะกรรมการด าเนินงาน 

   ๖) รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

   ๗) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
   ๘) รายงานการประชุม (ตามแบบฟอร์มของงานแผนงาน) 
   ๙) ก าหนดการ (ถ้ามี) 
   ๑๐) เอกสาร/หลักฐานการเผยแพร่ความรู้  (ถ้ามี) 
   ๑๑) เอกสาร/หลักฐานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ระบุ.................................................................................... 
 
 
 

 
 
 



๒๘๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



๒๘๘ 
 

 
 
 

    ค าส่ังโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
    ท่ี  ๗๙ / ๒๕๖๔  

       เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๕ 
…………………………………………………………………………………………… 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการส าคัญ 
ในการจัด การศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานหมวดท่ี 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น 
เพื่อให ้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานด าเนินการ
บริหาร งบประมาณของเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน เป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ 4006/2279 ลงวันท่ี 16 
ธันวาคม 2548 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัว จัดสรรให้ 
สถานศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม จึง
ได้มีการวางแผนด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๔   เพื่อให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพในการท างาน และเกิดประโยชน์กับโรงเรียนสูงสุด มีการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ (1)และ (3) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี ้
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 

๑.  นางมาลัย  นิลจันทร์  ประธานกรรมการสถานศึกษา 
๒.  นาย เชวงศักดิ์  แก้วนา กรรมการผู้แทนศาสนา 
๓.  นางแก้วลา  ฟูค า  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
๔.  นางพิมพิรา  สอนเนียม  กรรมการผู้แทนครู 
๕.  นายเสนอ  จันทร์มา  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.  นายบุญเชิด  น าฟู  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
๗.  นายคลอง  ยศงาม  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
๘.  นายทรัพย์  มั่นอยู่  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙.  ว่าท่ี ร.ต. อาคม  มาจันทร์  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา  แนะน า  ติดตาม  พิจารณาเห็นชอบการด าเนินงานในแผนปฏิบัติ 

 

๒.คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.ว่าท่ี ร.ต. อาคม  มาจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นางนงนุช มณเฑียรชัย  ครู ค.ศ ๓  รองประธานกรรมการ  
๓ . นางพิมพิรา สอนเนียม  ครู ค.ศ ๒  กรรมการ 
๔.  นางนิสา หลอมทอง  ครู ค.ศ ๒  กรรมการและเลขานุการ 
๕.  นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง  ครู ค.ศ ๓            ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 



๒๘๙ 
 

มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา  แนะน า ในการด าเนินการต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และตรวจสอบแก้ไข  
ปรับปรุง  และพิจารณาแผนก่อนน าเสนอกรรมการสถานศึกษาอนุมัติต่อไป 
 
๓. คณะกรรมการด าเนินการ 

๑.  นางพิมพิรา สอนเนียม  ครู ค.ศ ๒  ประธานกรรมการ  
๒ . นางนงนุช มณเฑียรชัย  ครู ค.ศ ๓  กรรมการ 
๓.  นางสาวอรทัย  ใจใส   ครู ค.ศ ๒  กรรมการ 
๔.  นายสะอาด  หลอมทอง  ครู ค.ศ ๒  กรรมการ 
๕.  นางยุพิน  แก้วค า   ครู ค.ศ ๒  กรรมการ 
๖.  นางสาวล าภู  จันทร์พรม  ครู ค.ศ ๓  กรรมการ 
๗.  นางสุนิษา  พูลศรี   ครู ค.ศ ๒  กรรมการ 
๘.นายชัยยันต์  ปินนวล   ครู   กรรมการ 
๙.นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง  ครู   กรรมการ 
๑๐.นางชลิดา  อุดมวงษ์   พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๑.นายวรัญญู  ละม้ายเมือง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๒.นางเกศกษิรา  ค าฟู   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๓.นางสาวกมลทรรศน์  ภักดิ์อมรศิริ พี่เล้ียงนักเรียนพิการฯ กรรมการ 
๑๔.นายวิทย ์  ตาสา  ช่างปูน 4  กรรมการ 
๑๕. นางนิสา หลอมทอง  ครู ค.ศ ๒  กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง  ครู ค.ศ ๓            ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าท่ี       
1. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goals) ของโรงเรียน จาก

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ ปี พ.ศ. 25๖๓– 256๕ ตามกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา  
2. สรุป ประมวลผลในภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๔ และน า

ข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 256๕ ของฝ่าย/กลุ่มสาระ/ งาน  
3. จัดท าแผนงาน/โครงการของฝ่าย/กลุ่มสาระ/ งานท่ีรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน ระยะ ๓ ปี พ.ศ. 25๖๓– 256๕ นโยบายของโรงเรียนในปี 256๕  
4. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (อุดหนุน) ท่ีได้รับ และเงินอื่นๆในงาน/โครงการต่างๆ ของฝ่าย/ กลุ่ม

สาระ/ งาน อย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความพอเพียง  
5. ด าเนินการควบคุมดูแลแผนงานโครงการ/กิจกรรมท่ีได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติ การ

ประจ า ปีงบประมาณ 256๕ โดยด าเนินการตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ให้เกิดประสิทธิภาพและบัง เกิดผล
ต่อการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน 

 6. ด าเนินการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๕ ของโรงเรียน ตามท่ีได้รับการพิจารณาไว้ใน แผนปฏิบัติ
การตามฝ่าย/กลุ่มสาระ/และงานท่ีรับผิดชอบ 

7. จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ โดยแยกตามฝ่าย/กลุ่มสาระและน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 



๒๙๐ 
 

ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๔ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ    

 

ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ี  ท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ส่ัง  ณ วันท่ี    ๖   กันยายน   พ.ศ.     ๒๕๖๔ 
 
 
 
               ว่าท่ี ร.ต. 
                                                                                    ( อาคม  มาจันทร์ ) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
 
 




