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คำนำ 
 

  แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็น  
กรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการวางแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
จำเป็นและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาและจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับ นโยบาย กลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1  สภาพทางภูมิศาสตร์ 

ส่วนท่ี 2  โครงการสร้างการบริหารงานของโรงเรยีน 
ส่วนท่ี 3  ข้อมูลบุคลากรและปัจจัยการจัดการศึกษา 
ส่วนท่ี 4  นโยบายการขับเคล่ือนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส่วนท่ี 5  ผลการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนและรายการโครงการ 
ส่วนท่ี 6 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

โรงเรียนหวังว่าผู้รับผิดชอบและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการนิเทศ กำกับ ติดตาม และดำเนินการได้ทำ
ความเข้าใจ และนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพื่อจะได้ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ต่อไป 
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งบประมาณห้องสมุด 3 ดีอัจฉริยะ 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
ท่ี   180 / 2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2565 
------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดท่ี 6  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น เพื่อให้การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน   ดำเนินการบริหารงบประมาณงบเงิน
อุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตาม
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ 04006/2279  ลงวันท่ี 16 ธันวาคม  2548  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษาเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน  

โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2564 โดยมีการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรวมดำเนินการวางแผนการจัดการศึกษาจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 

1.คณะกรรมการอำนวยการ 
   1.1 นายชาคริต คำนวณสินธุ์     ประธานกรรมการ 
  1.2 นายทำนอง รุ่งระว ี      กรรมการ 
  1.3 นายไตรรัตน์ อรัณย์ชนายุธ     กรรมการ 
  1.4 นายสันติกรานต์ ธีระเชีย     กรรมการ 
  1.5 นางอรวรรณ  คงปาน      กรรมการ 

1.6 นางนิตยา นวลนิ่ม      กรรมการ 
1.7 นางสาวปิยะนุช   เพชรมะโนรา            กรรมการและเลขานุการ   

   
 2.คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติัการ
ประจำปีงบประมาณ 2565   

2.1.1 นางอรวรรณ  คงปาน    ประธาน 
2.1.2 นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา    กรรมการ 
2.1.3 นางยุพิน  ชัยชนะ    กรรมการ 
2.1.4 นายธีรวัช  นิลขลัง    กรรมการ 

   2.1.5 นางสาวดาวรุ่ง  แหงมปาน    กรรมการ 
2.1.6 นายสรวิชญ์  เครือตา    กรรมการ 
2.1.7 นายอดิสรณ์  บุราณรัตน์    กรรมการ 
2.1.8 นายอนุภัทร  พรมเสน    กรรมการ 
2.1.9 นายพีรพล  สุรจันทร์กุล    กรรมการ 
2.1.10 นางนิตยา  นวลนิ่ม    กรรมการ 
2.1.11 นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์    กรรมการ 
2.1.12 นายพิทยา  สุขแจ่ม    กรรมการ 



2.1.13 นายพรเทพ  ใจมูล    กรรมการ 
2.1.14 นางสาวธัญลักษณ์  รัตนหิรัญวงศ์    กรรมการ 
2.1.15 นางชลอ  พิมพรม    กรรมการ 
2.1.16 นางสุกัญญา   ศิริมา    กรรมการ 
2.1.17 นางบุษบา   สิงห์ไฝแก้ว    กรรมการ 

                               2.1.18 นายไตรรัตน์  อรัณย์ชนายุธ    กรรมการ   
                               2.1.19 นางวนิดา พลอยมา    กรรมการ  
                               2.1.20 นางสาวอรณี เขียวไสว    กรรมการ 
                               2.1.21 นางจิราภรณ์  อรัณย์ชนายุธ    กรรมการ  
                               2.1.22 นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด    กรรมการ 
                               2.1.23 นางสาวนันธิดา นิลบุรี    กรรมการ 
   2.1.24 นางบุษยา  ช่ืนครอบ             กรรมการ 
   2.1.25 นางสาวดุจคณิศร  คงเมือง           กรรมการ 
   2.1.26 นางสาวสุปราณี  ตองใจ              กรรมการ 
   2.1.27 นางนพวรรณ ปัญญาดี             กรรมการ 
   2.1.28 นางอรุณพรรณ การกล้า             กรรมการ 
            2.1.29 นางสาวสุนิสา  เนียมแสง    กรรมการ 
                               2.1.30 นางสาวนิตยา  หมีโชติ    กรรมการ 
 2.1.31 นางสาวกาญจนา นเรศชัยยุทธ    กรรมการ 

2.1.32 นางสาวสุกัญญา ปราจันทร์    กรรมการ 
2.1.33 นางสาวกัญรัตน์ ม่านเขียว    กรรมการ 
2.1.34 นางสาวชญาดา  วงศ์ศิริกุลชัย กรรมการ 
2.1.35 นางสาวปิยะนุช  เพชรมะโนรา    กรรมการและเลขานุการ 
2.1.36 นายอิสระพงศ์ สมประเสริฐสุข    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  
 

    ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  และหากพบปัญญาใดๆ   
ในการดำเนินงานให้แจ้งคณะกรรมการอำนวยการให้ทราบเพื่อแก้ไขต่อไป  
 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  20   เดือน กันยายน พ.ศ.2564 
 

 
 (นายชาคริต  คำนวนสินธุ์) 

                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 



  
โครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
 
 

งบประมาณอุดหนุนการศึกษา 
 

 
1.โครงการพัฒนาทักษะตามธรรมชาติของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
1.พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 20,000  
2.เพิ่มทักษะในด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีสากล 45,000  
3.ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์   20,000  
4.พัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 5,000  
5.กิจกรรมปรับปรุงห้องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดซ้ืออุปกรณ์สำนักงาน 15,000  
6.พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารตามกรอบ CEFR สำหรับนักเรียน 42,000  
   

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 147,000  



โครงการ  1. พัฒนาทักษะตามธรรมชาติผู้เรียน 
แผนงาน วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ ตาก ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน                     
การวัดและประเมินผล 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1. คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อท่ี 1.มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

มาตรฐานท่ี 3. กระวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อท่ี 1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ผู้รับผิดชอบ  นายธีรวัช   นิลขลัง   
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 
1.หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการ
ครบ ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม การรู้จักตนเอง 
พึ่งตนเอง และส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนท่ีมีความมั่นใจกล้าแสดงออกและเป็นเยาวชนท่ีดีของสังคม ดังนั้น 
กระทรวง ศึกษาธิการจึงได้มุ่งเน้นให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง ได้จัดทำแนวทางในการส่งเสริมผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและเช่ือถือของชุมชน จึงได้จัดทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ   
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการกลุ่ม และมีทักษะการส่ือสารในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
 2.2 เพื่อส่งเสริมด้านทักษะในการดำเนินชีวิต ความมั่นใจ กล้าแสดงออก และการนำเอาความรู้ท่ีไปนำไปปรับใช้
ในชีวิตประจำวัน 

2.3 เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4 เพื่อเป็นการเรียนรู้และแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 
2.5 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” และโรงเรียนมัธยมศึกษาจาก

ประเทศเนเธอร์แลนด์และระหว่างประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ 
2.6 เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีและพัฒนาทักษะ

ทางด้านดนตรี 
 2.7 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
 2.8 เพื่อผลิตส่ือและพัฒนาเทคนิควิธีการเรียนการสอน ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพความบกพร่องของ
นักเรียนแต่ละบุคคล 
 
 
 
 
 



3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา 
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 60 ได้พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีและเข้า

ร่วมกิจกรรมด้านดนตร ี
3.1.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีความรู้

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและสามารถนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยได้ 
3.1.4 ร้อยละ 5 ของนักเรียนท้ังหมด เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

  3.1.5 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษร้อยละ 100 ได้เข้าเรียนในโรงเรียนและได้รับการพฒันาตาม
ศักยภาพ 
  3.16 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ได้ใช้งานห้องปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 80 มีทักษะทางด้านกีฬาท่ีดีขึ้น 
3.2.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 60 มีทักษะทางด้านดนตรีท่ีดีขึ้นและเข้า

ร่วมกิจกรรมด้านดนตร ี
3.2.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีความรู้

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและสามารถนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยได้ดี
ขึ้น 

3.2.4 นักเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 5 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ในการเข้าร่วมการ
แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ 

3.2.5 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษร้อยละ 100 มีพัฒนาการและความสามารถท่ีดีขึ้นตามศักยภาพ 
3.2.6 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ใช้งานห้องปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน ก.ย. 64 – ต.ค. 65   
  2 จัดทำโครงการ ก.ย. 64 – ต.ค. 65  

3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ก.ย. 64 – ต.ค. 65  
4 รายละเอียดกิจกรรม 

4.1 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา
และพลศึกษา 
4.2 เพิ่มทักษะในด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้านและดนตรี
สากล 
4.3 ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
4.4 พัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนท่ีมีความต้องการ
พิเศษ 

 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ต.ค. 64- ส.ค. 65 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นายธีรวัช  นิลขลัง 
 
นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์ 
 
นางสาวอรณี เขียวไสว 
นางสุกัญญา ศิริมา 
 

 



4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน (ต่อ) 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4 รายละเอียดกิจกรรม(ต่อ) 

4.5 กิจกรรมปรับปรุงห้องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.6 พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามกรอบ 
CEFR สำหรับนักเรียน 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ก.ย. 64 – ต.ค. 65 

 
นายศรัทธาเทพ ปัญญานาค 
นางวนิดา  พลอยมา 
 

5 สรุปรายงานผล ก.ย. 64– ต.ค. 65 ครูผู้รับผิดชอบแต่ละ
กิจกรรม 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 147,000 บาท  
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

20,000   20,000  

2.เพิ่มทักษะในด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน และ
ดนตรีสากล 

45,000    45,000 

3.ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 20,000   17,500 2,500  
4.พัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ 

5,000  5,000   

5.กิจกรรมปรับปรุงห้องระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน 

15,000   15,000  

6.พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตาม
กรอบ CEFR สำหรับนักเรียน 

42,000 10,000 32,000    

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 147,000 10,000 54,500 37,500 45,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
100,000 - -  22,000 - 25,000  

 
 
 
 
 
 
 



8.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.ผู้เรียนร้อยละ 100 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
2. นักเรียนวงดุริยางค์ โรงเรียนบ้านตาก    
“ประชาวิทยาคาร”จำนวน35 คน 
3.นักเรียน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80  
มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
นำเสนอหรือเกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออกด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษอย่าง เต็มท่ี มีความรู้
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และใช้
ภาษาอังกฤษได้ 
4.นักเรียน ท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80  มี
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารและสามารถนำเสนอหรือ
ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยได้ 
5. นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษร้อยละ 100 
ได้เข้าเรียนในโรงเรียน (จำนวน 74 คน) 
6.ร้อยละ 5 ของนักเรียนท้ังหมด เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
7. ครูท่ีปรึกษาจำนวน ร้อยละ 100 ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
 

 
- การสังเกต 
- การประเมินความพึงพอใจ 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกความพึง
พอใจ 

ผลลัพธ ์
1.คณะครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ได้
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ในชีวิตประจำวัน 
2.คณะนักเรียน ครู  และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายในสถานศึกษามีความภาคภูมิใจในภาษาและ
มีเจตคติท่ีดีต่อชาวต่างชาติ 
3. นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
นันทนาการและมีความมั่นใจ สามารถปฏิบัติตน
ในการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. นักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 
 
 
 

 
- การสังเกต 
 
 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
 



ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลลัพธ ์
5.นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษร้อยละ 70 
สามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 
6. ครูท่ีปรึกษาจำนวน ร้อยละ 100 ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 

 
 

 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 
9.2  ครูท่ีปรึกษาจำนวน ร้อยละ  100  ได้ใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
9.3  ครูท่ีปรึกษาจำนวน  25  ห้อง  มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ 

   9.4 นักเรียนมีนิสัยรักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งต่าง ๆ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 
   9.5 นักเรียนและบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
   9.6 บุคลากรของโรงเรียนและเนเธอร์แลนด์ได้เรียนรู้และแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 
   9.7 โรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์    

9.8 นักเรียน มีส่วนร่วมในการแข่งขันและมีประสบการณ์ในการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น 
9.9 นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา  ส่งผลให้มีสุขภาพพลานามัย

และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
9.10 นักเรียนมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

2. โครงการรู้คิด รู้ทำ นำสู่การแก้ปัญหา 
 

กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

 

1.สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 10,000  
2.สะเต็มศึกษา 14,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
3.สัปดาห์อาเซียน 4,000  
4.สวนเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตามพระราชดำริปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000  

5.พัฒนางานห้องสมุด 15,000  
   
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น  63,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ  2.รู้คิด รู้ทำ นำสู่การแก้ปัญหา 
แผนงาน วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม ตาก ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ข้อท่ี 2. กระบวนการสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ 

คิดเห็นและแก้ปัญหา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

       ข้อท่ี 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ข้อท่ี 2. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผู้รับผิดชอบ นายอนุภัทร  พรมเสน  
ลักษณะโครงการ  โครงการประจำ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 
1.หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบาย และกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อันได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้/ทักษะนวัตกรรม/ส่ือเทคโนโลยี  สารสนเทศ/ทักษะด้านการ
ทำงาน/ทักษะท่ีนำไปใช้ได้จริงในการดำรงชีวิตนอกจากนี้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีความสำคัญยิ่ง เป็นพลังของชาติและ
ความหวังของแผ่นดินเป็นผู้สืบทอดความเป็นชาติ ศาสนา ภูมิปัญญา  วัฒนธรรมและการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  จึงสมควรท่ีจะได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ  เพราะฉะนั้นองค์กรนกัเรียนหรือคณะกรรมการสภานักเรียนสมควรอย่างยิ่งท่ีจะได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ได้แสดงออกโดยการเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  หรือเป็นผู้นำเสนอความรู้ผลงานทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนคนอื่น 

2.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะกระบวนการกลุ่ม และมีทักษะการส่ือสารในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

2.4 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.5 เพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี นำความรู้มาออกแบบช้ินงานหรือวิธีการ 
2.6 เพื่อจัดประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่ิงท่ีเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจริง 

ในชีวิตและนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
2.7 เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดของตัวเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเองในอนาคต  
2.8 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ 
2.9 เพื่อให้เยาวชนวัยเรียนในโรงเรียนพร้อมรับการเปล่ียนแปลง พัฒนาตนเอง ท่ีจะนำไปสู่การพึ่งตนเอง และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีสอดคล้องกับบริบทของสังคมท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง 



 2.10  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.11 เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพการเกษตรท่ีเป็นอาชีพหลักของประชาชนของประเทศและนักเรียน
สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
3.1.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร   จำนวน 60 คน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ จำนวน 14 คน 
3.1.4 นักเรียนของโรงเรียนทุกคนได้รว่มกิจกรรมตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะการสืบเสาะหาความรู้ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
3.2.2 โรงเรียนได้มีโอกาสพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพ 
3.2.3 นักเรียนทุกคนมีความรู้พื้นฐานอาเซียน 10 ประเทศ พร้อมรับการเปล่ียนแปลงกับบริบทของ

สังคมท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง 
3.2.4 นักเรียนได้รับการสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันให้ได้เทคโนโลยี

ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมให้ได้ช้ินงานหรือวิธีการ 
3.2.5 นักเรียนเข้าใจการทำการเกษตรในแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  

คณะครูท่ีรับผิดชอบ
กิจกรรม  

2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม 

4.1 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
4.2 สะเต็มศึกษา 
4.3 สัปดาห์อาเซียน 
4.4 สวนเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตาม
พระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.5 สัปดาห์ห้องสมุด 

 
ธ.ค. 64 – ส.ค. 65 
ธ.ค. 63 – ส.ค. 65 
ธ.ค. 63 – ส.ค. 65 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ธ.ค. 63 – ส.ค. 65 

 
นางสาวอรณี เขียวไสว 
นายอนุภัทร  พรมเสน 
นางบุษบา สิงห์ไฝแก้ว 
นายสันติกรานต์ ธีระเชีย 
 
นางสาวสุกัญญา บัวเขียว 

5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 คณะครูท่ีรับผิดชอบ
กิจกรรม  

 
 



5.งบประมาณที่ใช้ 63,000 บาท 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 10,000  10,000   
2.สะเต็มศึกษา 14,000  7,000 7,000  
3.สัปดาห์อาเซียน 4,000 4,000    
4.สวนเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตาม
พระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000   20,000    

5.สัปดาห์ห้องสมุด  2,900  12,100  
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 63,000 3,000 26,800 8,200   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
35,000 - 10,000  - 7,000 - 21,000  

8.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร   จำนวน 60 คน คณะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ 
จำนวน 14 คน 
4.นักเรียนของโรงเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่แบบผสมผสานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียน
บ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   

 
- การสังเกต 
- การประเมินความ
พึงพอใจ 
- การตรวจแบบ
บันทึก 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

 
- แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบบันทึกความ       
พึงพอใจ 
- แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผลลัพธ ์
1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะการสืบเสาะหาความรู้ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 
2. โรงเรียนได้มีโอกาสพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เต็มตามศักยภาพ 

 
- การสังเกต 
- การประเมินความ
พึงพอใจ 
- การสำรวจ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
- ผลรางวัลท่ีได้รับ 

3.นักเรียนได้รับการสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมให้ได้ช้ินงานหรือวิธีการ 
4.นักเรียนเข้าใจการทำการเกษตรในแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  



 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ครู นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกิดความรู้สึกรัก หวงแหนและร่วมกัน อนุรักษ์ให้คง
อยู่สืบไป 

9.2 ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเป็นพืน้ฐาน 
    9.3 ผู้เรียนเข้าใจสาระวิชาและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น 
          9.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยงกันระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
          9.5 นักเรียนมีนิสัยรักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งต่าง ๆ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน       
และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 

9.6 ได้แปลงผักเกษตรท่ีปลอดสารพิษ 
9.7 นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกพืชผักและการดูแล 

  9.8 นักเรียนได้รู้จักการจัดสวน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 

กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

 

1.พัฒนาระบบเครือข่ายInternet และงาน ICT 35,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
2.พัฒนาบุคลากรและนักเรียนด้าน ICT 20,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
3. ซ่อมบำรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพร้ินเตอร์ 50,000  - 
   

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 105,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ  3.พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสื่อสารและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
แผนงาน  วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.ตาก ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ข้อท่ี 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ข้อท่ี 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ข้อท่ี 5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ข้อท่ี 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อท่ี 2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ นายพิทยา  สุขแจ่ม 
ลักษณะโครงการ  โครงการประจำ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 
1.หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้กำหนดให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้
มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้าน
คณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ 
(Excellence) และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 
9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียน   มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 

ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหน้าท่ีดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียน
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย 
 
2.วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายInternet และระบบงาน ICTให้สามารถใช้งานครอบคลุมท่ัวโรงเรียน 
      2.2 เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถสือค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนได้เต็มประสิทธิภาพ 
 2.3 เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ / เครื่องพริ้นเตอร์มีความพร้อมต่อการใช้งานได้ 
 
 
 
 
 



3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 มีระบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นในแผนกต่างๆ ท่ัวโรงเรียน 
  3.1.2 เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนนำความรู้ด้านการใช้ ICT ไปใช้ในการเรียนการสอนและใน
ชีวิตประจำวัน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูและนักเรียนสามารถใช้ระบบอินเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
  3.2.2 ครูและนักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์ในการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน กันยายน 2564 นายพิทยา   สุขแจ่ม 
2 จัดทำโครงการ ตุลาคม 2564 นายพิทยา   สุขแจ่ม 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พฤศจิกายน 2564 นายพิทยา   สุขแจ่ม 
4 รายละเอียดกิจกรรม 

4.1พัฒนาระบบเครือข่ายInternetและICT 
4.2พัฒนาบุคลากรและนักเรียนด้าน ICT 
4.3 การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพริ้นเตอร ์

พฤศจิกายน 2564-กันยายน 
2565 

 
นายพิทยา   สุขแจ่ม 
นางนิตยา  นวลนิ่ม 
นายพิทยา  สุขแจ่ม 

5 สรุปรายงานผล 31กันยายน 2565 ครูผู้รับผิดชอบ 
 
5.งบประมาณที่ใช้ 75,000 บาท 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.พัฒนาระบบเครือข่ายInternet และ ICT 35,000    35,000 

2.พัฒนาบุคลากรและนักเรียนด้าน ICT 20,000  20,000    

3. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง     
พริ้นเตอร ์

50,000   50,000  

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 105,000        
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 64-31 มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 64-31 ก.ย.64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
47,500 - 17,500  17,500  22,500  

 
 
 



8.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.นักเรียน ร้อยละ 100ได้เข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้และเทคโนโลยี 
2.ระบบเครือข่ายครอบคลุมท่ัวถึงท้ัง
โรงเรียน 
3.ครูและผู้เรียนร้อยละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์
ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ ต่อการใช้งานใน
สถานศึกษา 
 
 
 

 
- การสังเกต 
- การประเมินความพึงพอใจ 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกความพึงพอใจ 

 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
ระบบเครือข่ายครอบคลุมทั ่วถึงท้ัง
โรงเรียน 

 
การใช้งานของครูและนักเรียน 

 
ทดสอบการใช้งานระบบเครือข่าย 

 
ผลลัพธ ์
คร ูและน ักเร ียนสามารถใช ้ระบบ
อ ิน เตอร ์ เน ็ ต ในการทำงานได ้มี
ประสิทธิภาพ 

 
การใช้งานของครูและนักเรียน 

 
ทดสอบการใช้งานระบบเครือข่าย 

 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ครูและนักเรียนสามารถใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์การทำงานและติดต่อส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะตามหลักสูตร 
 

กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

 

 

1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ติว  O – NET) 110,940 งบพัฒนาผู้เรียน 
2.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ GAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 40,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
3.พัฒนา ทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร 4,810  
4.แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 6,520  งบพัฒนาผู้เรียน 
5.พัฒนาศูนยอ์าเซียน 5,000  
6.ภาษาและวัฒนธรรมจีน 7,000  
   
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 174,270  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ  4. เพิ่มพูนความรู้และทักษะตามหลักสูตร  
แผนงาน วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.ตาก ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้อท่ี 1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อท่ี 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ข้อท่ี 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อท่ี 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ลักษณะโครงการ  โครงการประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายไตรรัตน์ อรัณย์ชนายุธ  
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 
1.หลักการและเหตุผล 
 ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา อยู่ในระดับท่ีสูงขึ้นบ้างต่ำลงบ้าง ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน รวมทั้งระดับผลการเรียนเฉล่ีย(GPA) ของนักเรียนในทุกระดับช้ันก็อยู่ในระดับท่ีไม่สูงมากนัก มีนักเรียนจำนวน
ไม่น้อยท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่านในหลายๆวิชา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับช้ัน จึงต้อง
ดำเนินการอย่างหลากหลายวิธีและดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อทำให้นักเรียนมีผลการสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน และระดับผลการเรียนเฉล่ียสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการ พ.ศ.2551 และธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้กำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาให้แก่บุคลท่ี
พิการหรือด้อยโอกาส กลุ่มต่างๆให้บุคลดังกล่าวมีสิทธิ และได้รับโอกาสในการศึกษาต้ังแต่แรกเกิด หรือเมื่อพบความ
พิการจนตลอดชีวิตและไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกท้ังสามารถเลือกรับบริการทางการศึกษาจากสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดย
คำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคลนั้น   
 การจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ จึงนับได้ว่าเป็นบทบาทสำคัญของโรงเรียน
แกนนำจัดการเรียนร่วมที่ต้องการดำเนินการให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทุกระดับและ
หลากหลายรูปแบบ โดยเตรียม ครู บุคลากร สภาพแวดล้อม รวมถึงส่ือเทคโนโลยีและส่ิงอำนวยความสะดวก บริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดในทางการศึกษา เพื่อให้สามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ ให้เขาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

   
 
 
 
 
 
 



2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นกระบวนการ 
2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีดี สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน ตรงตามหลักสูตรของโรงเรียน 
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่าง

ถูกต้องและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
2.4 เพื่อให้โรงเรียนได้มีโอกาสพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ให้เต็ม

ตามศักยภาพ 
2.5 เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยให้กับนักเรียน 

  2.6 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับสูงกว่าเดิม 
2.7 เพื่อให้นักเรียนมี แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนภายในโรงเรียนให้เท่าทันกับโลกปัจจุบัน 

 2.8 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีเครื่องดนตรีท่ีอยู่ในสภาพดีพร้อมสำหรับการเรียนรู้ และร่วมแสดงในงานต่างๆ  
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการติว O – NET ร้อยละ 90 
  3.1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
  3.1.3 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 5 กลุ่มสาระฯ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
  3.1.4 นักเรียนทุกคนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ ๗0 มีทักษะในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
  3.1.5 มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชา IS 
  3.1.6 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จำนวน 230 คนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 

3.1.7 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” โปรแกรมการเรียนศิลป์ภาษา  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5 จำนวน 70 คน 

3.1.8 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย 
3.1.9 ห้องศูนย์อาเซียนศึกษาได้รับการพัฒนาปรับปรุงจำนวน 1 ห้อง 
3.1.10 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการติว GAT PAT ร้อยละ 90 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
  3.2.2 นักเรียนทุกคนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มีทักษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น 
  3.2.3 มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชา IS  
  3.2.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์มีความรู้ความสามารถ
ทักษะด้านคณิตศาสตร์ท่ีดีขึ้น 



3.2.5 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” โปรแกรมการเรียนศิลป์ภาษา ช้ันมัธยมศึกษา     
ปีท่ี 4-5 มีทักษะและความสามารถดานภาษาจีนเพิ่มข้ึน 

3.2.6 นักเรียนมีความตระหนัก มีความภาคภูมิใจ รู้รักอนุรักษว์ัฒนธรรมทางด้านภาษาไทย และเลือกใช้
ภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อื่นได้ 

3.2.7 ห้องศูนย์อาเซียนศึกษาได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดีได้ 
3.2.8 นักเรียนท่ีเข้ารับการติว GAT PAT มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไป 

 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  

คณะครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม 

1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ติว  O – NET)  
2.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ GAT ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
3.พัฒนา ทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร 
4.แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 
5.พัฒนาศูนย์อาเซียน 
6.ภาษาและวัฒนธรรมจีน 

 
ธ.ค. 64 – ส.ค. 65 
ธ.ค. 64 – ส.ค. 65 

  
ธ.ค. 64 – ส.ค. 65 
ธ.ค. 64 – ส.ค. 65 
ธ.ค. 64 – ส.ค. 65 
ธ.ค. 64 – ส.ค. 65 

  
 

 
นางบุษยา  ช่ืนครอบ 

นางสาวศิริญญา จันทร์คณา 
  

นายไตรรัตน์ อรัณย์ชนายุธ 
นางจิราภรณ์ อรัณย์ชนายุธ 

นางบุษบา สิงห์ไฝแก้ว 
น.ส.ธัญลักษณ์ รัตนหิรัญวงศ์ 

  

5  ก.ย. 65 คณะครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
5.งบประมาณที่ใช้ 174,270  บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ติว  O – NET) 110,940 9,320 101,620   
2.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ GAT ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

40,000 28,000 12,000   

3.พัฒนา ทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร 4,810   4,810  
4.แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 6,520  5,400  1,120  
5.พัฒนาศูนยอ์าเซียน 5,000   5,000  
6.ภาษาและวัฒนธรรมจีน 7,000   7,000  

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 174,270 37,320 113,620 17,930  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 



7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 
ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 
ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

4,810 -  - 162,940 - 6,250 - 
 
8.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ได้รับการติว O – NET ร้อยละ 90 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 
70 มีทักษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
3. มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาก  
“ประชาวิทยาคาร” พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชา IS 
4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 คนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะคณิตศาสตร์ 
5. นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
โปรแกรมการเรียนศิลป์ภาษา 70 คน ได้รับการพัฒนา
ทักษะภาษาจีน  
6.นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 
100 เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย 
7.ห้องศูนย์อาเซียนศึกษาได้รับการพัฒนาปรับปรุงจำนวน 
1 ห้อง 
8. มีเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ จำนวน 20 เครื่อง เครื่องดนตรี
ไทย 10 เครื่อง เครื่องดนตรีวงสตริง10 เครื่อง มีสภาพ
พร้อมดีใช้งานบริการกิจกรรมต่าง ๆ 

 
- การสังเกต 
- การประเมินความพึง
พอใจ 
- การลงทะเบียนเข้าอบรม
ของนักเรียน 
- การตรวจสอบผลการ
สอบ O – NET 
 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกความพึง
พอใจ 

ผลลัพธ ์
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 6   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2 
   

  

 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ (ต่อ) 
2. นักเรียนทุกคนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มี
ทักษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น 
3. มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยา
คาร” พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน รายวิชา IS  
4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะคณิตศาสตร์มีความรู้ความสามารถทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ท่ีดีขึ้น 
5. นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
โปรแกรมการเรียนศิลป์ภาษา ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 4-5 มี
ทักษะและความสามารถดานภาษาจีนเพิ่มขึ้น 
6. นักเรียนมีความตระหนัก มีความภาคภูมิใจ รู้รักอนุรักษ์
วัฒนธรรมทางด้านภาษาไทย และเลือกใช้ภาษาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ พร้อมท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อื่นได้ 
7. ห้องศูนย์อาเซียนศึกษาได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดีได้ 
8. เครื่องดนตรีวงดุริยางค์มีสภาพพร้อมดีใช้ในการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
 

  

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 มีห้องศูนย์อาเซียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีสภาพแวดล้อมและบริการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

9.2 ห้องศูนย์อาเซียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี  สื่อ เป็นแหล่งเรียนรู้ เพิ่มทักษะสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. 

9.3 นักเรียนมีทักษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน รัก
การเรียนรู้   

9.4 นักเรียนได้รับการพฒันาความรู้และทักษะทางด้านภาษาไทยท่ัวถึง  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันๆได้ 
9.5 โรงเรียนได้มีโอกาสพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ให้เต็มตาม

ศักยภาพ 
9.6 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตรงตามหลักสูตรของโรงเรียน 
9.7 นักเรียนมีความสุขเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติการซ้อมดนตรี 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

5.โครงการทำงานประสานใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

 

1.ค่ายคณิตศาสตร์ 26,549 งบพัฒนาผู้เรียน 
2.กิจกรรมค่ายรักเรียนเขียนอ่าน 15,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
3.ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 3,500  
4.ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 15,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
5.เยี่ยมบ้านนักเรียน 6,000  
6.ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 7,000  
7.อบรมงานประชาสัมพันธ ์ 5,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
8.กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 5,000  
9.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 10,000  
10.วันคริสต์มาส 5,000  
   
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 98,049  



โครงการ 5. ทำงานประสานใจ 
แผนงาน วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.ตาก ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ข้อท่ี 6 มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ว่าท่ี ร.ต.ศรัทธาเทพ ปัญญานาค 
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 
1.หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 24 ข้อ 6 กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนรู้
ให้เกิดข้ึนทุกเวลา  ทุกสถานท่ี  มีการประสานความร่วมมือบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมมือกันพัฒนาผู้เรยีน  มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 12 ข้อ12.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
มาตรฐานท่ี 6 ข้อ 6.3 ผู้เรียนสามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งความรู้ และส่ือต่าง ๆ ท้ังภายในและนอกสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 7 ข้อ7.1 ผู้เรียนสามารถวางแผน ทำงานตามลำดับข้ันตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและข้อ 7.2 ผู้เรียนรักการ
ทำงานสามารถปรับตัวและทำงานเป็นทีมได้  ประกอบกับตามนโยบายเรียนฟรี 15  ปีอย่างมีคุณภาพ  ท่ีรัฐบาลให้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการทัศนศึกษาโดยศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับ
นักเรียน  โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด  ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ได้คิดเอง  ปฏิบัติเอง  
และมีปฏิสัมพันธ์  กับบุคคลหรือแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  จนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  และสามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้ 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและการทำงาน
หรืองานอาชีพ 

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวเพื่อให้เกิดอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ 
2.3. ครูท่ีปรึกษาจะได้ข้อมูลและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างถูกต้อง 
2.4 ผู้ปกครองร่วมมือร่วมใจกันสร้างเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข้มแข็ง ร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน และระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
 2.5 เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกนัแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผล และ
ประสบความสำเร็จ  
 2.6เพื่อให้นักเรียนมีฐานความรู้ในการเลือกโรงเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเอง และได้เข้าเรียนต่อในสถานศึกษาท่ี
ตนเองสนใจ 
 
  
 
 
 
 



3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
    3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” เข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์ จำนวน 110 คน  
คณะครู 10 คน 

 3.1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 เข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
เพิ่มขึ้นกว่าปี 2563 ร้อยละ 2 
  3.1.3 นักเรียน ผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมประชุม ร่วมมือกับครูท่ีปรึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  3.1.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 280 คน ได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  3.1.5 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความสนใจใฝ่รู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการแสดงวันคริสต์มาส 
  3.1.6 นักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 
  3.1.7 นักเรียนท่ีเข้าร่วมอบรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 20 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีผลงานการแข่งขันที่ดีและมีคุณภาพสามารถส่งไปแข่งขันกับโรงเรียนอื่นได้เป็นอย่างดี 
3.2.2 นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
3.2.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถ

ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
3.2.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 280 คน ได้รับการดูแล

ช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพท่ีสมบูรณ์ ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และมีคุณธรรมจริยธรรม 
3.2.5 ผู้ปกครองร้อยละ 90 มีโอกาสได้ร่วมประชุมช้ันเรียน (Class room Meeting) 
3.2.6 ครูท่ีปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยละ 100 

  3.2.7 นักเรียนได้รับการพฒันาด้านภาษาอังกฤษและมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
  3.2.8 นักเรียนมีความภาคภูมิใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมไทย 
  3.2.9 นักเรียนท่ีเข้ารับการอบรมประชาสัมพันธ์มีความรู้ในงานประชาสัมพันธ์ 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  

คณะครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม  2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม 

4.1 ค่ายคณิตศาสตร์ 
4.2 กิจกรรมค่ายรักเรียนเขียนอ่าน 
4.3 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2564  
4.4 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 
4.5 เย่ียมบ้านนักเรียน 
4.6 ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
4.7 อบรมงานประชาสัมพันธ ์
4.8 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 
4.9 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
4.10 วันคริสต์มาส  

 
ธ.ค. 64 – ก.ย. 65
ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 
ธ.ค. 64 – ก.ย. 65
ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 
ธ.ค. 64 – ก.ย. 65
ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 
ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 
ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 
ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 
ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 

 
นางจิราภรณ์   อรัณย์ชนายุธ 
นางนพวรรณ  ปัญญาดี 
นางสาวณัฐธิดา ทิอุด 
นายศรัทธาเทพ  ปัญญานาค 
นายศรัทธาเทพ  ปัญญานาค 
นายศรัทธาเทพ  ปัญญานาค 
นางสาวดาวรุ่ง  แหงมปาน 
นางนพวรรณ ปัญญาดี 
นายศรัทธาเทพ ปัญญานาค 
นางสาวดาวรุ่ง แหงมปาน 

5 สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ก.ย. 65  คณะครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 



5.งบประมาณที่ใช้ 98,049 บาท 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.ค่ายคณิตศาสตร์ 26,549  18,900 7,649  
2.กิจกรรมค่ายรักเรียนเขียนอ่าน 15,000 4,000 6,000 5,000  
3.ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 3,500 3,500    
4.ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 15,000  9,000 6,000  
5.เยี่ยมบ้านนักเรียน 6,000  6,000   
6.ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  7,000  3,000 4,000  
7.อบรมงานประชาสัมพันธ ์ 5,000 2,400 2,600   
8.กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 5,000 1,000  4,000  
9.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 10,000   10,000  
10.วันคริสต์มาส 5,000  3,000 2,000  
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 98,049 10,900 48,500 38,649 - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค.65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย.65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
17,149 - 52,400 - 23,500 - 5,000 - 

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”
เข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์ จำนวน 110 คน  
คณะครู 10 คน 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 เข้า
ศึกษาต่อท่ีโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
เพิ่มขึ้นกว่าปี 2564 ร้อยละ 2 
3.นักเรียน ผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมประชุม ร่วมมือ
กับครูท่ีปรึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 280 คน ได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 
 

 
- แบบประเมินผล 
- การสังเกต 
-แบบลงทะเบียน 

 
- แบบลงทะเบียน 
- แบบประเมินผล 
 



ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลลัพธ ์
1. นักเรียนมีผลงานการแข่งขันที่ดีและมีคุณภาพ
สามารถส่งไปแข่งขันกับโรงเรียนอื่นได้เป็นอย่างดี 
2. นักเรียนได้พฒันาทักษะทางคณิตศาสตร์จาก
การเรียนรู้นอกห้องเรียน 
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถ
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมือง
ดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 280 คน ได้รับ     
การดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพท่ีสมบูรณ์ ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และมีคุณธรรมจริยธรรม 
5. ผู้ปกครองร้อยละ 90 มีโอกาสได้ร่วมประชุม
ช้ันเรียน (Class room Meeting) 
6. ครูท่ีปรึกษาออกเยีย่มบ้านนักเรียนครบ      
ร้อยละ 100 
 

 
- การสังเกตการณ์ทำกิจกรรม 
-แบบประเมิน 

 

 
- แบบบันทึกคะแนนกิจกรรม 
-แบบประเมิน 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 . ผู้ปกครองร่วมมือร่วมใจกันสร้างเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข้มแข็ง ร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ร่วมกนัระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน และระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

9.2. ครูท่ีปรึกษาจะได้ประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อก่อให้เกิดการร่วมมือท่ีจะ 
ช่วยเหลือดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

9.3 นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
9.4 นักเรียนได้ค้นพบความถนัดของตัวเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเองในอนาคต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

6.โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมอันพงึประสงค์ 

กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

 

1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ 30,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
3.ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 10,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
4.To be number one 5,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
6.ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 4,000  
7.ต่อต้านยาเสพติดโลก 10,000  
8.โครงการวันสำคัญ 30,000  
   
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 89,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ 6.ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมอันพงึประสงค์ 
แผนงาน บริหารท่ัวไป 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.ตาก ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ข้อท่ี 7 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ข้อท่ี 10 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวธัญชนก  แก้วทุ่น 
ลักษณะโครงการ  โครงการประจำ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 
1.หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลได้กำหนดไว้เป็นนโยบายและมาตรการในการจัดการศึกษาของประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
สามารถยืนหยัดอย่างไทยในประชาสังคมโลกท้ังปัจจุบันและอนาคตโดยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานซึ่งมุง่เน้นเรื่องการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันโรคการส่งเสริม การพัฒนาสุขภาพ และการ
บริหารจัดการชีวิตเพื่อดำรงสุขภาพท่ีดีอันเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการดำเนินชีวิตท่ีสมดุล ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณอันเป็นองค์ประกอบของการมีสภาวะสุขภาพท่ีสมบูรณ์ 

การเรียนรู้มุ่งเนน้การพฒันาผู้เรียนด้านปัญญา พฒันาระบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณการตัดสินใจและการ
แก้ปัญหา โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง เข้าใจชีวิต  รู้จักและเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าของตนและผู้อื่น รักการออก
กำลังกาย และเล่นกีฬา รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีดี เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม ท้ังใน
ด้านการป้องกัน การส่งเสริมและการดำรงไว้ซึง่สุขภาพท่ีดีอย่างถาวรของตนเองและครอบครัวและชุมชน โดยนำหลัก
ความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดแทรกบทเรียนด้วย
คุณธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การมีสุขภาพกายท่ีดีแข็งแรง   สุขภาพใจท่ีเข้มแข็ง
ด้วยคุณธรรม  และใช้วิถีการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงตามวิถีไทย 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักสามัคคีความร่วมมือกันในด้านการทำงานเป็นกลุ่มหมู่คณะเป็นการฝึกการ
เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 

2.2 เพื่อปลูกผังให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม โดยปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก12 ประการ 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกบัการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าท่ีตามระบบ
ประชาธิปไตย 

2.4 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
2.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
2.6  เพื่อให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
2.7 เพื่อการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.8 เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกนัแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล และ

ประสบความสำเร็จ 
 
 



3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมด้านคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100 ได้รับความรู้และรู้จักป้องกันตนเอง
จากยาเสพติดได้ 
  3.1.3 นักเรียน ครู บุคลากร ในโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยภายในโรงเรียน ร้อยละ 100  
  3.14 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” เข้าร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆ ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 

3.2.2  นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

3.2.3 มีความเข้มแข็ง เข้าใจบทบาทหน้าท่ี สามารถดำเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยได้ครบถ้วน 
นักเรียนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการวิเคราะห์
ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา และสังคม โดยยึดหลักนิติธรรม ความสมานฉันท์ได้เต็มศักยภาพ 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  

ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม 

4.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยม 
12 ประการ 
4.2 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
4.3 To be number one 
4.4 ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
4.5 ต่อต้านยาเสพติดโลก 
4.6 โครงการวันสำคัญ 

 
ธ.ค. 64 – ส.ค. 65 
 
ธ.ค. 64 – ส.ค. 65 
ธ.ค. 64 – ส.ค. 65 
ธ.ค. 64 – ส.ค. 65 
ธ.ค. 64 – ส.ค. 65 
ธ.ค. 64 – ส.ค. 65 
 

 
นางสาวธัญชนก   แก้วทุ่น    
 
นางสาวธัญชนก   แก้วทุ่น    
นายธานี สุวรรณปัญญา 
นางบุษบา สิงห์ไฝแก้ว 
นายธานี สุวรรณปัญญา 
นายธีรวัช  นิลขลัง 

5 สรุปผลการดำเนินงาน ก.ย. 65 ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
5.งบประมาณที่ใช้ 89,000 บาท 
 
 
 
 
 
 



6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยม 12 
ประการ 

30,000 3,600 14,000 12,400 
 

2.ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 10,000 
 

7,000 3,000  
3.To be number one 5,000   5,000   
4.ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 4,000     4,000  
5.ต่อต้านยาเสพติดโลก 10,000 1,000 9,000   
6.โครงการวันสำคัญ 30,000  7,000 23,000  
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 89,000 6,100 43,200 47,700  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 64-31 มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 64-31 ก.ย.64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
25,500 -  - - 47,500 - 16,000 - 

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100 
ได้รับการส่งเสริมด้านคุณลักษณะและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”    ร้อยละ 100 
ได้รับความรู้และรู้จักป้องกันตนเองจากยาเสพติดได้ 
3.นักเรียน ครู บุคลากร ในโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน ร้อยละ 100  

 
- การสังเกต 
- การประเมินความพึง
พอใจ 

 
- แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบบันทึกความพึง
พอใจ 

ผลลัพธ ์
1.นักเรียนรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
2.นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 

 
- การสังเกต 
- การประเมินความพึง
พอใจ 
- การสัมภาษณ์ 

 
- แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบบันทึกความพึง
พอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 



9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีความรู้ในคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยม 12 ประการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 8 ประการ 
 9.2 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์
ในท้องถิ่น และภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 9.3 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในระบบประชาธิปไตย 
 9.4 นักเรียนมีความรู้เท่าทันปัญหาภัยยาเสพติด ร่วมกันป้องกนัและคอยระวังภัยยาเสพติด 
 9.5 ครู นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกิดความรู้สึกรัก หวงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. โครงการรักษ์ท้องถ่ินและความเป็นไทย 

 

กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

 

1.แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านตาก 4,000  
2.ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 4,000  
3.พัฒนาห้องภูมิปัญญา 8,000  
4.จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 20,000  
5.ค่ายสืบสานภูมิปัญญา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 25,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
   
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 61,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ 7.รักษ์ท้องถ่ินและความเป็นไทย 
แผนงาน วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.ตาก ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ข้อท่ี 8 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อท่ี 9 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางบุษบา   สิงห์ไฝแก้ว 
ลักษณะโครงการ  โครงการประจำ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 
1.หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายให้โรงเรียนจัดทำโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ในการนี้โรงเรียนบ้านตาก 
“ประชาวิทยาคาร” ได้ตระหนัก ถึงการเรียนประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้สืบทอดภูมิ
ปัญญาจากผู้รู้ ในชุมชน เพื่อให้เยาวชนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน 
เช่ือมโยง เครือข่ายในการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา ต่อสู้กับกระแสของ
การ รุกของวัฒนธรรมยุคใหม่โดยการรวมกลุ่มเยาวชนและชุมชน โดยตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน มีความเข้าใจ 
รากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิต ชุมชน ภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านท่ีมีมาช้านาน บนพื้นฐานของธรรมชาติท่ีเกี่ยวพันสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน จึงได้จัดทำโครงการขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  

2.2.เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนาภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 

2.3 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น   
2.4 เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา

และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษา วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
โบราณสถานและโบรณวัตถุ สืบไป 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100  

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา ท้องถิ่น โบราณสถานและโบราณวัตถุ เกิด
ความรู้สึกรัก หวงแหนและร่วมกันอนุรกัษ์ ให้คงอยู่สืบไป 

3.2.2 นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรม
และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 



4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  

 ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม 

4.1 แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านตาก 
4.2 ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
4.3 พัฒนาห้องภูมิปัญญา 
4.4 จัดหาและผลิตส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 
4.5 ค่ายสืบสานภูมิปัญญา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

 
ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 
ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 
ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 
ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 

 
ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 

ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
 นางบุษบา สิงห์ไฝแก้ว 
นางบุษบา สิงห์ไฝแก้ว 
นางพรทิพย์ เตจ๊ะ 
นางนพวรรณ ปัญญาดี 
 
น.ส.ธัญชนก แก้วทุ่น 

5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 
5.งบประมาณที่ใช้ 61,000 บาท 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านตาก 4,000      4,000  
2.ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 4,000 1,500 1,200 1,300  
3.พัฒนาห้องภูมิปัญญา 8,000 1,200 1,000 800  
4.จัดหาและผลิตส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

20,000    20,000 

5.ค่ายสืบสานภูมิปัญญา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 25,000 3,600  21,400  
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 61,000 6,300 2,200 27,500 20,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
20,000 - 4,000  33,000 - 4,000  

 
 
 
 
 
 
 
 



8.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1.มีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อย่างน้อย 1 แห่ง 
2.นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 60 คน ได้ศึกษา หา
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
3.นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 ท้ังหมด ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย 
4.นักเรียนครูและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันสำคัญต่างๆ 
ร้อยละ 80   

 
- การสังเกต 
- การประเมินความพึง
พอใจ 

 
- แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบบันทึกความพึง
พอใจ 

ผลลัพธ ์
1.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
และภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
2.นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นโบราณสถานและโบราณวัตถุไปเผยแพร่
ให้กับผู้คนในชุมชนได้ 
3.นักเรียนมีความตระหนัก มีความภาคภูมิใจ รู้รักอนุรักษ์
วัฒนธรรมทางด้านภาษาไทย และเลือกใช้ภาษาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ พร้อมท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อื่นได้ 

 
- การสังเกต 
- การประเมินความพึง
พอใจ 
- การสัมภาษณ์ 

 
- แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบบันทึกความพึง
พอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีความรู้ในคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการได้ 
9.2 นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
9.3 นักเรียนสามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
9.4 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้มีบรรยากาศที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้าน

ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น และภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
9.5 นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านออกเขียนได้เพิ่มมากขึ้น 

 9.6 นักเรียนมีความรู้/ทักษะ การอ่าน การเขียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8. โครงการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมย่อย งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 
 

1. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10,620  
2. โสตทัศนศึกษา 15,000  
3. ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 

200,000 
 

4. การซ้ือพัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 198,686  
5. พัฒนางานนโยบายและแผนปฏิบัติการ 15,418  
6. ปรับปรุงห้องบริหารท่ัวไปและห้องแก้ไขปัญหายาเสพติด 24,100  
7. ปรับปรุงห้องพยาบาลและจัดซ้ือยาเวชภัณฑ์ 52,000  
8. พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอนดนตรี 18,000  
9. พัฒนาและปรับปรุงห้องแนะแนว 15,000  
10. พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาให้มีคุณภาพ 20,000  
11. การพัฒนาศักยภาพห้องเรียนอุตสาหกรรม 25,000  
12. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 18,000  
13. พัฒนาและส่งเสริมงานบริหารวิชาการ ส่งเสริมการเรียนการสอน 
นิเทศการสอน และจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์  

162,034 
 

14. การพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 20,000  
15. การพัฒนาปรับปรุงห้องการเงิน 12,000  
16. พัฒนาปรับปรุงงานประชาสัมพันธ ์ 23,200  
17. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

15,000 
 

18. พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 20,000  
19. พัฒนาห้องคหกรรม 21,500  
20. พัฒนางานธุรการ 20,000  
21. โครงการซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” 25,319  
22. ซ่อมบำรุงเคร่ืองดนตรี 30,000  

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 960,877  



โครงการ 8.บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
แผนงาน งบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.ตาก ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อท่ี 1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
ข้อท่ี 2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  นายสันติกรานต์  ธีระเชีย 
ลักษณะโครงการ  โครงการประจำ   โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 
1.หลักการและเหตุผล 
 การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน 
สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้น
สังกัดรวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อให้สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปล่ียนแปลง 

2.2. เพื่อให้สถานศึกษาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 
           2.3 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผน  

2.4 ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมของโรงเรียนสู่สาธารณชนทราบอย่างต่อเนื่อง  
2.5 ผู้ปกครองร่วมมือร่วมใจกันสร้างเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข้มแข็ง ร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน และระหว่างบ้านกับโรงเรียน  
2.6 ครูท่ีปรึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องของตนเอง  
2.7 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 
2.8 เพื่อให้ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ ต่อการใช้งานในสถานศึกษา

 2.9 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจากงานบริหารวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ มีลักษณะนิสัย  
2.10 เพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมปฏิบัติงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
 
 



3.เป้าหมาย                                                
3.1 เชิงปริมาณ 
  3.2.1 งานนโยบายและแผนมีความสะดวกพร้อมต่อการรับบริการแก่บุคลาการทางการศึกษา 

 3.2.2 สามารถจัดเก็บเอกสารและเอกสารงานธุรการเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูงามตา ค้นหาไปใช้ได้
สะดวกและรวดเร็ว 

  3.2.3 ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพร้อมในทุกด้านและสามารถปฏิบัติงานวิชาการได้           
ร้อยละ 100  
  3.2.4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย ร้อยละ 100 
  3.2.5 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน อาคารประกอบ ร้อยละ 70 

 3.2.6 ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ ต่อการใช้งานในสถานศึกษา 
 3.2.7 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาท้ังทางด้านรา่งกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากงานบริหาร
วิชาการร้อยละ 100 
3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

3.2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุก
กลุ่มงานภายในโรงเรียน 

3.2.3 สถานศึกษาสามารถจัดสถานท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย 
 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  

 ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม 

1.พัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.โสตทัศนศึกษา 
3.ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
4.การซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 
5.พัฒนางานนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6.ปรับปรุงห้องบริหารท่ัวไปและห้องแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
พ.ย. 64– ก.ย. 65 
พ.ย. 64– ก.ย. 65 
พ.ย. 64– ก.ย. 65 

 
พ.ย. 64– ก.ย. 65 
พ.ย. 64– ก.ย. 65 
พ.ย. 64– ก.ย. 65 

 
นางสาวณัฐธิดา ทิอุด 
นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์ 
นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์ 
 
น.ส.พิทยา กันทากาศ 
น.ส.ปิยะนุช เพชรมะโนรา 
นายมงคล สุนทรีสุริยพงษ์ 

 7.ปรับปรุงห้องพยาบาลและจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ 
8.พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอนดนตร ี
9.พัฒนาและปรับปรุงห้องแนะแนว 
10.พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาให้มีคุณภาพ 
11.การพัฒนาศักยภาพห้องเรียนอุตสาหกรรม 
12.จัดหาและผลิตส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

พ.ย. 64– ก.ย. 65 
พ.ย. 64– ก.ย. 65 
พ.ย. 64– ก.ย. 65 
พ.ย. 64– ก.ย. 65 
พ.ย. 64– ก.ย. 65 
พ.ย. 64– ก.ย. 65 

 
นายศรัทธาเทพ ปัญญานาค 
นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์ 
น.ส.ศิริญญา จันทร์คณา 
นางวนิดา  พลอยมา 
นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์ 



ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
13. พัฒนาและส่งเสริมงานบริหารวิชาการ ส่งเสริมการเรียน
การสอน นิเทศการสอน และจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 
14.การพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
15.การพัฒนาปรับปรุงห้องการเงิน 
16.พัฒนาและปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ 
17.พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
18.พัฒนากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
19.พัฒนาห้องคหกรรม 
20.พัฒนางานธุรการ 
21.ซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
22. ซ่อมบำรุงเครื่องดนตร ี

พ.ย. 64– ก.ย. 65 
 

พ.ย. 64– ก.ย. 65 
พ.ย. 64– ก.ย. 65 
พ.ย. 64– ก.ย. 65 
พ.ย. 64– ก.ย. 65 
พ.ย. 64– ก.ย. 65 
พ.ย. 64– ก.ย. 65 
พ.ย. 64– ก.ย. 65 
พ.ย. 64– ก.ย. 65 
พ.ย. 64– ก.ย. 65 
พ.ย. 64– ก.ย. 65 

นางนพวรรณ ปัญญาดี 
นางจิราภรณ์ อรัณย์ชนายุธ 
นายไตรรัตน์  อรัณย์ชนายุธ 
 
นางสาวอรณี เขียวไสว 
น.ส.ธัญลักษณ์  รัตนหิรัญ
วงศ์ 

5 สรุปผลการดำเนินงาน ก.ย. 65 ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม  
5.งบประมาณที่ใช้ 964,877 บาท 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10,620   3,120 7,500 

2. โสตทัศนศึกษา 15,000   15,000  
3. ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

200,000 
56,000 100,000 44,000  

4. การซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 234,686   214,686 20,000 
5. พัฒนางานนโยบายและแผนปฏิบัติการ 15,418    15,418 
6. ปรับปรุงห้องบริหารท่ัวไปและห้องแก้ไขปัญหายาเสพติด 24,100   8,100 16,000 
7. ปรับปรุงห้องพยาบาลและจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ 52,000   52,000  
8. พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอนดนตร ี 18,000    18,000 
9. พัฒนาและปรับปรุงห้องแนะแนว 15,000   7,000 8,000 

10. พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาให้มีคุณภาพ 20,000    20,000 
11. การพัฒนาศักยภาพห้องเรียนอุตสาหกรรม 25,000  25,000   
12. พัฒนาส่ือการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 18,000    18,000 
13. พัฒนาและส่งเสริมงานบริหารวิชาการ ส่งเสริมการ
เรียนการสอน นิเทศการสอน และจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์  

162,034 
  57,034 105,000 

14. การพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 20,000   20,000  
15. การพัฒนาปรับปรุงห้องการเงิน 12,000    12,000 
16. พัฒนาปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ 23,200    23,200 
17. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

15,000 
  15,000  



 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

18. พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 20,000   20,000  
19. พัฒนาห้องคหกรรม 21,500  1,500  20,000 
20. พัฒนางานธรุการ 20,000    20,000 
21. โครงการซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาก “ประชา
วิทยาคาร” 

25,319 
 25,319   

22. ซ่อมบำรุงเครื่องดนตร ี 30,000  30,000   
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 996,877     

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
590,571 - 154,620  160,000 - 59,686  

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
และความต้องการของชุมชน ร้อยละ 100 
2.สถานศึกษามีเล่มแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
ร้อยละ 100 
3.สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนเรียน และทุกกลุ่มงาน และมี
ความปลอดภัย ร้อยละ 100 

 
- การสังเกต 
- การประเมิน 
- การสำรวจ 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกความพึงพอใจ 
- แบบสำรวจ 

ผลลัพธ ์
1.สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2.สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
3.สถานศึกษาสามารถจัดสถานท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย 

 
- การสังเกต 
- การประเมิน 
- การสำรวจ 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกความพึงพอใจ 
- แบบสำรวจ 



 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
9.2 นักเรียนได้เรียนรู้จากห้องเรียนท่ีมีความพร้อม มีสภาพดีภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
9.3 สถานศึกษามีแนวทางในการบริหารงานท่ีชัดเจนถูกต้องเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 

9. โครงการครูรู้หน้าที่ ทำงานดี มีประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

 

1.พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 100,000  
2.จัดจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 80,433 ขอใช้งบเพิ่มเติม 
3.มอบประกาศนียบัตรและงานทะเบียนนักเรียน 13,465  
4.ปัจฉิมนิเทศ 20,000  
5.การให้บริการแนะแนว 28,000  

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น  241,898  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ  9. ครูรู้หน้าที่ ทำงานดี มีประสิทธิภาพ 
แผนงาน บริหารงานบุคคล 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.ตาก ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อท่ี 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ข้อท่ี 3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ข้อท่ี 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิตยา  นวลนิ่ม 
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 
1.หลักการและเหตุผล 
 นโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการปฏิรูปการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตกำลังคนท่ีมีคุณภาพสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้  ครู เป็น
บุคคลสำคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา เพราะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการและเป็นกลไกสำคัญในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ จึงเป็นกรอบแนวทางท่ีสำคัญประการหนึ่งในข้อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) โดยมุ่งเน้นให้ครูเป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการพัฒนาครูนั้นต้องมี
การดำเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของการพัฒนา  โดยการท่ีจะ
พัฒนาครูให้มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น  ส่ิงสำคัญคือครูต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางและทฤษฎีการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน  ตลอดจนสามารถนำหลักการและทฤษฎีดังกล่าวไปเป็นพื้นฐานใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวตักรรมการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรยีนให้มีประสิทธิภาพ  
เกิดคุณลักษณะตามท่ีประเทศชาติและสังคมโลกต้องการ 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการครู ในการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน
มีทักษะ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
 2.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ และบริบทของตนเอง โรงเรียน 
และสังคม เป็นครูเก่ง มีคุณภาพ และคุณธรรม 
 2.4 เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนสาขาวิชาท่ีขาดแคลน และลูกจ้างช่ัวคราว 
 2.5 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครูท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีความถนัดในสาขาวิชา 

2.6 เพื่อจูงใจและยกย่องนักเรียนให้ต้ังใจเรียนและเรียนจนจบการศึกษา 
  
 
 



3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ร้อยละ  80 ของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
3.1.2 ร้อยละ 80  ของข้าราชการครูท่ีเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ได้รับการพฒันาตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้  ตามศักยภาพและบริบทของตนเอง โรงเรยีน และสังคม 
3.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  ศึกษาดู ร้อยละ 100 
3.1.4 ครูได้รับการพัฒนา เป็นครูเก่งมีคุณภาพและคุณธรรม ร้อยละ 100 
3.1.5 จัดจ้างครูผู้สอนตามสาระท่ีขาดแคลนได้ครบ ร้อยละ 100 

  3.1.6 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสำเร็จการศึกษา 
  3.1.7 นักเรียนได้รับบริการการแนะแนวอย่างถั่วถึง ครอบคลุมทุกด้านความสามารถ 

 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีผ่านการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน สามารถนำความรู้ท่ี
ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนเก่งมีคุณภาพและคุณธรรม 

3.2.3 ครูมีแนวคิดและสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
3.2.4 การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนได้รับการ

พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพโรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ มีคุณภาพตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
        3.2.5 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการเรียนและสถาบันการศึกษา 
        3.2.6 นักเรียนได้รับการบริการแนะแนวทุกด้านอย่างท่ัวถึง 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  

ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 
4 
 
 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
1.จัดจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างช่ัวคราว 
2.พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.มอบประกาศนียบัตรและงานทะเบียนนักเรียน 
4.ปัจฉิมนิเทศ 
5.การให้บริการงานแนะแนว 

 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 

 
นางนิตยา นวลนิ่ม 
นางนิตยา นวลนิ่ม 
น.ส.สุนิสา  เนียมแสง 
น.ส.ศิริญญา จันทร์คณา 
น.ส.ศิริญญา จันทร์คณา 

5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65  ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
 
5.งบประมาณที่ใช้ 458,051 บาท 
 
 
 
 
 
 



6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 100,000   100,000   
2.จัดจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างช่ัวคราว 80,433 80,433    
3.มอบประกาศนียบัตรและงานทะเบียนนักเรียน 13,465  4,400 9,065  
4.ปัจฉิมนิเทศ 20,000  7,000 13,000  
5.การให้บริการแนะแนว 28,000 2,500 16,700 8,800  

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 241,898     
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 64-31 มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 64-31 ก.ย.64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
36,200 - 72,265  25,000 - 108,433  

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.ร้อยละ  80 ของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
2.ร้อยละ 80  ของข้าราชการครูท่ีเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ได้รับการพัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตาม
ศักยภาพและบริบทของตนเอง โรงเรียน และสังคม 
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรม  
ประชุม  สัมมนา  ศึกษาดู ร้อยละ 100 
4.ครูได้รับการพัฒนา เป็นครูเก่งมีคุณภาพและคุณธรรม 
ร้อยละ 100 
5.จัดจ้างครูผู้สอนตามสาระท่ีขาดแคลนได้ครบ ร้อยละ 
100 
6. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสำเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 100  

 
- การสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกความพึง
พอใจ 

ผลลัพธ ์
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีผ่านการอบรม ประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน สามารถนำความรู้ท่ีได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนเก่งมีคุณภาพและ
คุณธรรม 

 
- การสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกความพึง
พอใจ 



ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
3.ครูมีแนวคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
4.การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  และผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพโรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอเกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ มีคุณภาพตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
5.นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการเรียนและ
สถาบันการศึกษา 

 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

9.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้ซึ่งจะส่งผล
ให้นักเรียนมทัีกษะ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
        9.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ และบริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา 
และเป็นครูเก่ง มีคุณภาพและคุณธรรม 

9.4 มีครูผู้สอนตรงตามความสามารถ  ความถนัด ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

9.5โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพนักเรียนชั้น ม.3และ ม.6 
ของโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มีขวัญและกำลังใจในการตั้งใจเรียนเพื่อให้จบการศึกษา 

      9.6 นักเรียนนักเรียนช้ัน ม.3และ ม.6 โรงเรยีนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มีความภาคภูมิใจใน  
การเรียนและสถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

10.พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการPLC 
 

กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา PLC 17,170 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 17,170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ 10.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC 
แผนงาน บริหารงานวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.ตาก ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  ข้อท่ี 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวดุจคณิศร คงเมือง 
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละช้ันเรียนจะมีนักเรียนท่ีมีความสามารถท่ีหลากหลายและแตกต่าง
กัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 10 ท่ีระบุ
ว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับ
บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์   สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ 
หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและ
โอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  การศึกษาสำหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดให้ต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความ
พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา นอกจากนี้แล้วในมาตรา 
22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาท่ีพัฒนาผู้เรียน
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ครูทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ ่งนวัตกรรมใหม่ที ่ครูจะต้องทราบคือ Professional 
Learning Community (PLC) โดยที่ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community ซึ่งหมายถึง Community 
of Practice (CoP) ในการทำหน้าท่ีครูนั่นเอง 

จากเหตุผลดังกล่าวจึงเกิดการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อเป็นกลไก
ช่วยสนับสนุนให้ครูสร้างความรู้แล้วนำความรู้ไปใช้กับนักเรียนส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้จริง โดยใช้ความรู้ท่ีได้จากการ
ปฏิบติั ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ คุณภาพของผู้เรียนดีขึ้น ท้ังด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ซึ่งส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ครูมีการรวมกลุ่มในการแสวงหาความรู้ ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการระดมความ  
     คิดเห็น ตามประสบการณ์ของครู ในการค้นพบความรู้ วิธีทำงาน วิธีสอนใหม่ ๆ  
2.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ 
     นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เกิดการทักษะ และคุณลักษณะท่ีดีจากการเรียนรู้ 
 

 



3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครู ครูอัตราจ้างและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จำนวน 47 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูและครูอัตราจ้าง เกิดการรวมกลุ่มในการแสวงหาความรู้ ร่วมกันหาแนวทาง 
                 แก้ปัญหาด้วยวิธีการระดมความคิดเห็น ตามประสบการณ์ของครู ค้นพบความรู้ 
                 วิธีทำงาน ค้นพบวิธีสอนใหม่ ๆ  

  3.2.2 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามโครงการ 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน 1 – 15 ต.ค.64 ฝ่ายวิชาการ 
2 จัดทำโครงการ 16 – 30 ต.ค.64 ฝ่ายวิชาการ 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 1 – 15 พ.ย.64 ฝ่ายวิชาการ 
4 ดำเนินงานตามโครงการ 16 พ.ย.64 –  31 ส.ค.65 ทุกกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5 สรุปรายงานผล 1 – 30 ก.ย.65 ฝ่ายวิชาการ 

 
5. งบประมาณที่ใช้   17,170  บาท 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. กระดาษ AA ขนาด A4 จำนวน 9 รีม รีมละ 130 บาท 
(สรุปเล่ม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 เล่ม) 

  1,170  

2. อุปกรณ์ผลิตส่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ละ 2,000 บาท 
จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  16,000  

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน   17,170  
 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
17,170 -  -  - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 47 คน ดำเนินการ
กระบวนการ PLC 

 
- ตรวจสอบแบบบันทึกการ
ประชุม PLC 

 
- แบบบันทึกการประชุม PLC 
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.นักเรียน จำนวน  728 คน ได้รับ
การเรียนรู ้จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ใหม่ ๆ 

- ตรวจสอบแบบบันทึก - แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ 

3.ร้อยละ 75 ของนักเรียนท้ังหมด 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - แบบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ครูมีการรวมกลุ่มในการแสวงหาความรู้ ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการระดมความคิดเห็น ตาม
ประสบการณ์ของครู ในการค้นพบความรู้ วิธีทำงาน วิธีสอนใหม่ ๆ  

9.2 นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึน้ เกิดการทักษะ และคุณลักษณะท่ีดีจากการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 11. โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตถ 

 

1.วันสำคัญ การเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 80,370 งบพัฒนาผู้เรียน 
2.การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 10,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
3. การฝึกอบรมลูกเสือจราจรช่อสะอาดสาธารณะประโยชน์  10,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
4.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  207,200 งบพัฒนาผู้เรียน 
5.“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  48,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
6.แข่งขันทักษะทางวิชาการ  160,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
7.นักเรียนเพือ่นทีป่รึกษา (YC: Youth Counselor) 10,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
8.เปิดโลกทางวิชาการ 30,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
9.โครงการการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 45,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
10.ค่ายคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 35,600 งบพัฒนาผู้เรียน 
11.กีฬาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 40,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
12.. อบรมกีฬาแฮนด์บอลให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”  20,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
13.ดนตรีหรรษาพาเพลิน 15,000 งบพัฒนาผู้เรียน 
14.ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 45,703 งบพัฒนาผู้เรียน 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 756,873  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ  11. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนงาน วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.ตาก ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1  

ข้อท่ี 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา  

ข้อท่ี 9 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อท่ี 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 
1.หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีทักษะท่ีเข้มแข่งและเหมาะสมเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไปและ
ดำรงชีวิตอยู่สังคมอย่างเหมาะสมมีความสุข   เกิดความมั่นใจ มีเจตคติท่ีดี เข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณี  โดยอาศัย
กระบวนการฝึกฝนปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยเหตุนี้เองทำให้โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” เล็งเห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักถึงคุณค่า
การพัฒนากลุ่มกิจการนักเรียน และ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อมุ่งสร้างพลเมืองดีท่ีต่ืนตัว และอยู่รวมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้และทำให้การศึกษานำการปัญหา
สำคัญของสังคม 

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้น  
2.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้าน ร่างกาย สังคมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความสามัคคี       

ในหมู่คณะ  
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100  

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้เรียนได้พัฒนาการทางด้านคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างต่อเนื่อง 

3.2.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น และสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ความสุขและเหมาะสม   

3.2.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 



4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  

ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม 

1.วันสำคัญ การเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
2.การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 
3. การฝึกอบรมลูกเสือจราจรช่อสะอาดสาธารณะ
ประโยชน์ 
4.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
5.“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  
6.แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
7.นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (YC: Youth Counselor)  
8.เปิดโลกทางวิชาการ 
9.โครงการการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
10.ค่ายคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
11. กีฬาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
12.อบรมกีฬาแฮนด์บอลให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตาก
“ประชาวิทยาคาร” 
13.ดนตรีหรรษาพาเพลิน 
14.ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 

 
นายทำนอง  รุ่งระว ี
นายทำนอง  รุ่งระว ี
นายทำนอง  รุ่งระว ี
 
น.ส.ศิริญญา จันทร์คณา 
นางสาวณัฐธิดา ทิอุด 
นางสาวณัฐธิดา ทิอุด 
น.ส.ศิริญญา จันทร์คณา 
นางสาวณัฐธิดา ทิอุด 
นายธีรวัช  นิลขลัง 
นางชลอ พิมพรม 
นายธีรวัช  นิลขลัง 
นายธานี สุวรรณปัญญา 
 
นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์ 
นายสันติกรานต์ ธีระเชีย 

5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ก.ย. 65 ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
 
5.งบประมาณที่ใช้ 820,073 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.วันสำคัญ การเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 80,370  72,000 8,370  
2.การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 10,000 4,000 5,600 400  
3. การฝึกอบรมลูกเสือจราจรช่อสะอาดสาธารณะ
ประโยชน์  

10,000 
3,000 6,000 1,000 

 

4.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  207,200 207,200    
5.“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  48,000   48,000  
6.แข่งขันทักษะทางวิชาการ  160,000  64,000 96,000  
7.นักเรียนเพือ่นทีป่รึกษา (YC: Youth Counselor) 10,000 2,400 7,600   
8.เปิดโลกทางวิชาการ 30,000  12,000 18,000  
9.โครงการการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 45,000 12,000 33,000   
10.ค่ายคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 35,600 3,600 30,000 2,000  



 
 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
11.กีฬาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 40,000  40,000   
12.. อบรมกีฬาแฮนด์บอลให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” 

 20,000 
 20,000   

13.ดนตรีหรรษาพาเพลิน 15,000 2,500 11,600 1,400  
14.ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 45,703  45,703   

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 756,873     
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 64-31 มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 64-31 ก.ย.64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
359,570 - 230,903 - 69,600 - 160,000 - 

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 

 
- การสังเกต 
- การประเมินความพึงพอใจ 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกความพึงพอใจ 

ผลลัพธ ์
1.ผู้เรียนได้พัฒนาการทางด้านคุณธรรมจริยธรรมได้
อย่างต่อเนื่อง 
2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
สูงขึ้น และสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ความสุขและเหมาะสม   
3.ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาด้าน ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
- การสังเกต 
- การประเมินความพึงพอใจ 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกความพึงพอใจ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้เรียนได้พัฒนาการทางด้านคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างต่อเนื่องผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
สูงขึ้น และสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
                                       เหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้อง 

                กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ 

      เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1. คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อท่ี 1.มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

มาตรฐานท่ี 3. กระวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อท่ี 1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ผู้รับผิดชอบ นายธีรวัช   นิลขลัง  
ลักษณะโครงการ งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 สิงหาคม  2565 

1.หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยมพระมหากษัตริย์ท่ีทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อประชาชนในการออกกำลังกาย ดังนั้นประชาชน
ควรตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพเพราะสุขภาพเป็นเป็นคุณค่าสูงสุดของมนุษยชาติการมีสุขภาพที่ดีเป็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ประการแรกของคนไทยที่รัฐบาลได้กำหนดไว้เป็นนโยบายและมาตรการในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถยืนหยัดอย่างไทยในประชาคมโลกท้ังปัจจุบันและอนาคต 
  สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพท่ีมีเป้าหมายเพื่อการดำรงสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน การจัดกิจกรรมเป็นผลจากการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ที่นำมาใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง ได้นำความรู้และทักษะจากการเรียนรู้มา
บูรณาการเชื่อมโยงในชีวิตจริง ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การจัดการ การแก้ปัญหา ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ 
ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการดำรงชีวิต ท่ีดีมีคุณภาพ 
 
 
 
 



2. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการออกกำลังกายมีการพัฒนาด้านทักษะกีฬา 
1.2 เพื่อให้นักเรียนได้มีการนำทักษะทางด้านกีฬาแสดงออกในด้านการแข่งขันกีฬา 
1.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักสามัคคีความร่วมมือกันในด้านการทำงานเป็นกลุ่มหมู่คณะเป็นการ 
      ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
1.4 เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาท่ีมีความสามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ 
     จังหวัดและระดับเขตต่อไป 
1.5 เพื่อจัดสร้าง จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการกีฬา อุปกรณ์ทางการเรียนการสอน ให้มีความ 
     เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและบรกิารชุมชนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกรเรียนของกลุ่ม 
     สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้สูงขึ้น 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
2.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จำนวน 728 คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
2.2.1 นักเรียนร้อยละ 60 ได้ฝึกทักษะด้านกีฬาอย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาความรู้ด้านการดูแล 
        สุขภาพทางกาย และสุขภาพทางจิตด้วยคุณธรรม ความสงบอยู่อย่างมีความสุขตามหลัก 
        ความพอเพียงของพ่อหลวง    

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  

 
นายธีรวัช นิลขลัง 

2 จัดทำโครงการ ต.ค. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ต.ค. 64 
4. ดำเนินการตามโครงการ พ.ย. 64 
5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 

5.งบประมาณที่ใช้ 20,000 บาท 
 
 
 
 
 
 



6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. จัดซื้อลูกวอลเลย์บอล 5 ลูก ลูกละ 800 บาท   4,000   
2. ลูกแฮนด์บอล 10 ลูก ลูกละ 600 บาท   6,000  
3.ตาข่ายประตูฟุตบอล 1 ชุด 3,000 บาท   3,000  
4.ตาข่ายประตูฟุตซอล 1 ชุด 2,000 บาท   2,000  
5.ตาข่ายวอลเลย์บอล 1 ผืน 1,000 บาท   1,000  
6.ลูกฟุตซอล 10  ลูก ลูกละ 400 บาท   4,000  
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน   20,000    

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ งบประมาณ 20,000 บาท 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
    20,000      

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 
ผลผลิต (Outputs) 
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ  
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ ประชาวิทยาคาร 
” มีระดับความรู้ความเข้าใจมีทักษะทางด้านสุข
ศึกษาและพลศึกษา  ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
90 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ผู้เรยีนมีสุขภาพแข็งแรงรักการออกกำลังกาย 

- สอบถาม 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 



9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.2 นักเรียนรู้จัดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

9.3 นักเรียนให้ความสำคัญ ในการใช้อุปกรณ์กีฬา 
 
 

 ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ( นายธีรวัช   นิลขลัง ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม เพิ่มทักษะในด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีสากล 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 
                                       ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
       ข้อท่ี 10 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

ผู้รับผิดชอบ  นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์ 
ลักษณะโครงการ    งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2564 - 31 ธันวาคม 2564 

1.หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” ตระหนักถึงการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีสุนทรียภาพด้านดนตรี 

เนื่องเพราะดนตรีเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการฝึกสมาธิ ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์ เพราะดนตรีมีคุณสมบัติในการ
ช่วยจรรโลงให้เกิดความด่ืมด่ำจนสามารถนำจิตใจให้เกิดศรัทธา และสร้างกำลังใจในการท่ีจะทำกิจกรรมต่างๆ ได้ดี     

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในสาระดนตรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ผู้เรียนให้
มีความสุข ให้การสนับสนุนผู้เรียนตามที่แต่ละบุคคลมีความสามารถ  โดยยึดหลักการที่ผู้เรียนมีความสามารถไม่
เท่ากันและการแสดงความสามารถท่ีมีอยู่อย่างสร้างสรรค์ จะส่งผลให้นักเรียนรัก เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ในส่ิงท่ีตนสนใจ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จึงได้จัดต้ังกลุ่มดนตรีต่างๆ
ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี 
 2.2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี 
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 
 
 



3.เป้าหมาย 
 3.1เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 60 เข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี 
  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสุขและสุนทรียภาพทางด้านดนตรี 
  3.1.3 นักเรียนร้อยละ 60 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
                             และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะด้านดนตรีมีความรัก       
                             ภาคภูมิใจ ในศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน 
  3.2.2 นักเรียน มีสุนทรียภาพทาง ด้านดนตรี และนักเรียนสามารถแสดงออกทักษะทางด้าน 
                             ดนตรี 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน 10 ต.ค.64  

 
คณะครูหมวดศิลปะ 

2 จัดทำโครงการ 10 ต.ค.64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 10 ต.ค.64 
4 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 1 พ.ย. 64 
5 สรุปรายงานผล 31 ธ.ค. 64 
5.งบประมาณที่ใช้  45,000 บาท 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ทูบา 1 เครื่อง      45000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น    45,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-30 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
45,000        



8.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จำนวน 35 คน 

 
- สอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

ผลลัพธ ์
1.นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 60 สามารถนำความรู้ไปใช้ใน 
   ชีวิตประจำวันได้ 

 
- สอบถาม 
 

 
- แบบสอบถาม 

2.นักเรียนร้อยละ 60 มีความกล้าแสดงออกในการปฏิบัติเครื่อง  
   ดนตรี 

- การสัมภาษณ์ - แบบสัมภาษณ์ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
9.2 นักเรียนมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 
 
 
 
 

                                          ลงช่ือ                                ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                 (นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม  ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  สนองยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สนองยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ท่ัวถึง  
ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเด็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  สนองยุทธศาสตร์ท่ี 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อท่ี 2. กระบวนการสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ 
          แก้ปัญหา 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อท่ี 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     ข้อท่ี 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 
                               ชีวิตได้ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรณี  เขียวไสว 
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดี และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความถนัดและความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 



2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ได้แสดงออกโดยการเข้าร่วม 
                กิจกรรมการแข่งขันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้กับคนอื่นในโครงการ/ 
                กิจกรรมท่ีจัด 

2.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการกลุ่ม และมีทักษะการส่ือสาร 
      ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

 2.3 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสนใจศึกษาด้าน 
                วิทยาศาสตร์ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ร้อยละ 2 ของนักเรียนท้ังหมด เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์กับหน่วยงาน 
                             ต่างๆ  
  3.1.2 ร้อยละ 5 ของนักเรียนท้ังหมด เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะการสืบเสาะหาความรู้ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน พ.ย. 64  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 

 
5. งบประมาณที่ใช้  20,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. การแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานต่าง ๆ  - - - - 
2. ค่ายดาราศาสตร์  (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน)     
    ค่าอาหาร 3 ม้ือ  เป็นเงิน 12,000 บาท  12,000   
    ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ เป็นเงิน 3,000 บาท  3,000   
    ค่าน้ำ น้ำแข็ง และขนมรางวัล เป็นเงิน 2,500 บาท  2,500   
    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมค่าย เป็นเงิน 2,500 บาท   2,500  
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน  17,500 2,500  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
20,000        

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ร้อยละ 2 ของนักเรียนท้ังหมด เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์กับ
หน่วยงานต่างๆ  

 
การสอบถาม การตรวจใบสมัคร/
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
ใบสมัครการเข้าร่วมกิจกรรม 
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์ 

2. ร้อยละ 5 ของนักเรียนท้ังหมด เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

การสอบถาม การตรวจใบสมัคร/
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

ใบสมัครการเข้าร่วมกิจกรรม 
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์ 

ผลลัพธ ์
1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะการสืบเสาะหา
ความรู้ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

 
การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 



9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   9.1 นักเรียนมีนิสัยรักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งต่าง ๆ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  
                และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 
 
 
 
 

ลงช่ือ             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางสาวอรณี  เขียวไสว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี 
                     คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ 
                    เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้อท่ี 1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อท่ี 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ข้อท่ี 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อท่ี 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 
                     ชีวิตได้  

ผู้รับผิดชอบ นางสุกัญญา  ศิริมา  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ได้กำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาให้แก่บุคลท่ีพิการหรือด้อยโอกาส กลุ่มต่างๆให้บุคลดังกล่าวมี
สิทธิ และได้รับโอกาสในการศึกษาต้ังแต่แรกเกิด หรือเมื่อพบความพิการจนตลอดชีวิตและไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกท้ัง
สามารถเลือกรับบริการทางการศึกษาจากสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ 
ความถนัด และความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคลนั้น   
 การจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ จึงนับได้ว่าเป็นบทบาทสำคัญของ
โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมท่ีต้องการดำเนินการให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษา
ทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ โดยเตรียม ครู บุคลากร สภาพแวดล้อม รวมถึงส่ือเทคโนโลยีและส่ิงอำนวยความ



สะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดในทางการศึกษา เพื่อให้สามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ให้เขาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ    
2.2. เพื่อผลิตส่ือและพัฒนาเทคนิควิธีการเรียนการสอน ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพความ 
      บกพร่องของนักเรียนแต่ล่ะบุคคล 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษร้อยละ 100 ได้เข้าเรียนในโรงเรียน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64 

คณะกรรมการเรียนรวม 
2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 
5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 

5.งบประมาณที่ใช้ 5,000 บาท 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
ค่าดำเนินการนำนักเรียนเข้ารับการตรวจวัดความ
บกพร่อง 

  5,000  

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 5,000    
 
 
 
 
 



7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

 -    - 5,000 - 

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1.นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
ร้อยละ 100 ได้เข้าเรียน 
ในโรงเรียน 

- ตรวจสอบรายช่ือเด็กพิเศษ 
- การสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสำรวจเด็กพิเศษจากงาน
แนะแนว 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ ์
1.นักเรียนร้อยละ 70 สามารถพัฒนา
ตนเองเต็มศักยภาพ 

 
- ผลการเรียน 

 

 
- แบบทดสอบ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 
 
 

 
ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางสุกัญญา  ศิริมา) 
 
 

 
 
 
 
 
 



กิจกรรม พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน 
แผนงาน ท่ัวไป 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี 
          คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ 
         เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อท่ี 1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อท่ี 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ข้อท่ี 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อท่ี 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ 
          ใช้ในชีวิตได้  

ผู้รับผิดชอบ นายศรัทธาเทพ ปัญญานาค  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ กระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนชัดเจน พร้อมท้ังมีวิธีการและเครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานท่ีตรวจสอบได้โดย
มีครู ประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งภายใน และนอกสถานศึกษา ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มี
วิธีการและเครื่องมือ ท่ีชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานท่ีตรวจสอบได้ 
2. วัตถุประสงค ์ 

2.1. เพื่อให้นักเรียนได้ถูกดูแลอย่างเต็มศักยภาพ    
2.2 เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีความเป็นระบบ สะดวก เรียบร้อย และปลอดภัย เพื่ออำนวยความ 
     สะดวก ส่งเสริมให้บริการได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 



3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูท่ีปรึกษาจำนวน ร้อยละ 100 ได้ใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ   

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูท่ีปรึกษาจำนวน 23 ห้อง มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ ต.ค. 64  

 
นายศรัทธาเทพ ปัญญานาค 

2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 
5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 

5. งบประมาณที่ใช้ 15,000 บาท 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. กระดาษโฟโต้ กระดาษหน้าปก    3,000  
2. กระดาษกาวเข้าเล่ม   3,000  
3. ป้ายนิเทศงานระบบดูแลช่วยเหลือ   2,000  
4. กล่องเก็บเอกสาร    3,000  
5. ตู้เก็บเอกสาร   4,000  
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน   15,000  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65 - 31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65 - 31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
15,000 - - - - - - - 

 
 



8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. - ครูท่ีปรึกษาจำนวน  ร้อยละ  
100  ได้ใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 

- การสังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ ์
1.คร ูได ้ใช ้บริการในการส่งข้อมูล
อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

 
- แบบสอบถาม 

 

 
- แบบสอบถาม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  ครูท่ีปรึกษาจำนวน  ร้อยละ  100  ได้ใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
9.2  ครูท่ีปรึกษาจำนวน  23  ห้อง  มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ 

 
 
 
  
 
ลงช่ือ             ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
        (ว่าท่ีร้อยตรีศรัทธาเทพ ปัญญานาค) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามกรอบ CEFR สำหรับนักเรียน 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1. คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อท่ี 1.ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ 

                    ระดับช้ัน 
ข้อท่ี 2.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

                    และแก้ปัญหา 
มาตรฐานท่ี 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ข้อท่ี 1.การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบ ครูวนิดา พลอยมา  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  

1.หลักการและเหตุผล 
ด วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร งปฏิรูปการเรียนรู ท้ังระบบให สัมพันธ เช่ือมโยงกัน เพื่อ

ยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู เรียน โดยเฉพาะอย างยิ่งการสร างเสริมสมรรถนะและทักษะ 
การใช ภาษาอังกฤษ ให ผู เรียนสามารถใช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช เป นเครื่องมือในการ
แสวงหา 
องค ความรู เพื่อการพัฒนาตน อันจะนําไปสู การเพิ่มขีดความสามารถในการแข งขันของประเทศ เพื่อให

บรรลุ 
เป าหมายดังกล าว กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นเพื่อให ทุกภาคส วนได ตระหนักถึงความจําเป นที่จะต องเร งรัดปฏิรูปการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษและพัฒนาผู เรียนให มีสมรรถนะและทักษะตามท่ีกําหนด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ริเริ่ มการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามรูปแบบการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามกรอบ CEFR 
2.วัตถุประสงค์ 



2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 
 

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70  
        มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามกรอบ CEFR 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ท่ีเข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการ 
        ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน 
3.2.2 คณะนักเรียน ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษามีความภาคภูมิใจใน 
        ภาษาและมีเจตคติท่ีดีต่อชาวต่างชาติ 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน กันยายน นางวนิดา พลอยมา 
2 จัดทำโครงการ กันยายน นางวนิดา พลอยมา 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พฤษภาคม นางวนิดา พลอยมา 
4 รายละเอียดกิจกรรม กรกฎาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
5 สรุปรายงานผล สิงหาคม นางวนิดา พลอยมา 

5.งบประมาณที่ใช้ 42,000 บาท 
   งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว 42,000 บาท 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. อาหารว่าง  3  มื้อ มื้อละ 20  บาท  12,000   
2. ตอบแทนวิทยากร  10,000   
3. ดำเนินการสอบ CEFR (200 คน)  20,000   

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน  42,000   
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 



 
 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
-  -  22,000  20,000  

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก 
“ประชาวิทยาคาร” ท่ีเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 70  มีความรู้
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  

 
- ผลการสอบ CEFR  
- ประเมินโครงการ 
- สัมภาษณ์ 

 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินโครงการ 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
8.การประเมินผล(ต่อ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลลัพธ ์
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก 
“ประชาวิทยาคาร” ท่ีเข้าร่วม
โครงการได้พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจำวัน  

 
- สอบถามผู้เข้ารับการอบรม  
- ประเมินโครงการ 
- สัมภาษณ์ 

 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- แบบประเมินโครงการ 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   9.1 นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
    
 
 



ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
          ( นางวนิดา พลอยมา ) 

กิจกรรม  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. สนองยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  สนองยุทธศาสตร์ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา         

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ข้อท่ี 2. กระบวนการสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ 

                               คิดเห็นและแก้ปัญหา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

       ข้อท่ี 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ข้อท่ี 2. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอรณี  เขียวไสว  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ            โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
    ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 14 เมษายน 2525  ให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" พร้อมท้ังกำหนดให้วันท่ี 18 สิงหาคมเป็น“วันวิทยาศาสตร์ 
แห่งชาติ"  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ จึงจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการฝึกทักษะท่ี
จำเป็น ปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีลักษณะอันพึงประสงค์  จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลาและเกิดการเรียนรู้ได้ทุกสถานท่ี ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจด้าน
วิทยาศาสตร์แก่นักเรียน จึงจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนและผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและแสดง
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 



 
 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ได้แสดงออกโดยการเข้าร่วมกิจกรรม 
          การแข่งขันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  หรือเป็นผู้นำเสนอความรู้ผลงานทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน  
          คนอื่น 
    2.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะกระบวนการกลุ่ม และมีทักษะการส่ือสารในการ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
    2.3 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  ร้อยละ 80 ของนักเรียนท้ังหมด เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะการสืบเสาะหาความรู้ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน พ.ย. 64  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 

4 รายละเอียดกิจกรรม พ.ย. 64 – ก.ย. 65 

5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 

 
5. งบประมาณที่ใช้  10,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 

รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. รางวัลการแข่งขันกิจกรรมแต่ละระดับช้ัน ม.1-6     

   1.1 รางวัลชนะเลิศ 6 รางวัล  1,800   

   1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 รางวัล  1,500   

   1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 รางวัล  1,200   

   1.4 รางวัลชมเชย 6 รางวัล  600   

2. รางวัลการประกวดชุดรีไซเคิล     

   2.1 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล  350   

   2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล  250   

   2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล  200   

   2.4 รางวัลชมเชย 1 รางวัล  100   

3. รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.1-6     

   3.1 รางวัลชนะเลิศ 6 รางวัล  1,200   

   3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 รางวัล  900   

   3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 รางวัล  600   

4. การแข่งขันร้องเพลงวิทยาศาสตร์     

   4.1 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล  200   

   4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล  150   

   4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล  100   

6. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ     

   6.1 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล  300   

   6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล  250   

   6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล  200   

   6.4 รางวัลชมเชย 1 รางวัล  100   



 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 

รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน  10,000   
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
      10,000    

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ท้ังหมด เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

 
การตรวจแบบบันทึก 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

 
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

ผลลัพธ ์
1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะการสืบ
เสาะหาความรู้ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีนิสัยรักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งต่าง ๆ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  
     และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 

 
 
 

ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (  นางสาวอรณี  เขียวไสว ) 

 



 
 

 
 
 

กิจกรรม ค่ายสะเต็มศึกษา 
แผนงาน  วิชาการ  
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อท่ี 1 การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ผู้รับผิดชอบ นายอนุภัทร  พรมเสน  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1  พฤศจิกายน 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  เน้น
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ
ของตนเองมากขึ้น    การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ที่บูรณา
การการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยนักเรียนจะได้
ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และได้นำ
ความรู้มาออกแบบช้ินงานหรือวิธีการ เพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 

เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”เป็นไปด้วยความสมบูรณ์
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพโรงเรียนต้องมีวัสดุท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้นการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  วัสดุ อุปกรณ์มีความสำคัญต่อการ
เรียนการสอนสะเต็มศึกษา เพราะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมเหล่านี ้สามารถส่งเสริมผู ้เร ียนให้เรียนรู ้ด้วยความสนุกสนาน และเพิ ่มพูน
ประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการปฏิบัติงานท่ีต้อง



ใช้องค์ความรู้ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี  จากเหตุผลดังกล่าว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านตาก 
“ประชาวิทยาคาร”  จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนองการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียน 

 
 
 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.2 เพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
     และเทคโนโลยี นำความรู้มาออกแบบช้ินงานหรือวิธีการ 
2.3 เพื่อจัดประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่ิงท่ีเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจริง 

                ในชีวิตและนำความรู้นั้นไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวันได้ 
3.เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร         จำนวน 60 คน  

3.1.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     จำนวน   8 คน 
3.1.3 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   จำนวน   6 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ   
3.2.1 นักเรียนได้รับการสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันให้ได้

เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมให้ได้ช้ินงานหรือวิธีการ 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน 1 พ.ย.64 – 10 พ.ย.65 ครูอนุภัทร 

2 จัดทำโครงการ 1 พ.ย.64 – 15 พ.ย.65 ครูอนุภัทร 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 16 พ.ย.64 – 20 พ.ย.65 ครูอนุภัทร 

4 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 20 พ.ย.64 – 31 ส.ค.65 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
     และเทคโนโลยี 
     ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

5 สรุปรายงานผล 1 ก.ย.65 – 30 ก.ย.65 ครูอนุภัทร 

5.งบประมาณที่ใช้ 14,000 บาท  
 



 
 
 
 
 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 

รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ค่าอาหาร นักเรียนและครู จำนวน 1 ม้ือ  

มื้อละ 50 บาท/1คน จำนวน 68 คน 

 3,400   

2. ค่าของว่าง 2 ม้ือ นักเรียนและครู มื้อละ 25 

บาท/1 คน จำนวน 60 คน 

 3,400   

3. ค่าวัสดุท่ีใช้ในการฝึกอบรม   7,200  

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน  6,800 7,200  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - - - - - 14,000 - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก 
“ประชาวิทยาคาร”  
  จำนวน 60 คน 

 
จำนวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 

การสอบถาม 
การประเมิน 

 
 

แบบสอบถาม 
 

2.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จำนวน  8 คน 

การสอบถาม 
การประเมิน 

แบบสอบถาม 
 

ผลลัพธ ์
1. นักเรียนได้รับการพฒันา
ความสามารถทางการวิเคราะห์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
เหมาะสมกับวัยและธรรมชาติ
ความต้องการในการเรียนของ
ผู้เรียน 

 
การสำรวจ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเป็นพืน้ฐาน 
    9.2 ผู้เรียนเข้าใจสาระวิชาและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น 
          9.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยงกันระหว่างกลุ่มสาระวิชา 
           



 
 

ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นายอนุภัทร  พรมเสน) 
 
 
 

กิจกรรม สัปดาห์อาเซียน 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  
   ข้อท่ี 5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นางบุษบา  สิงห์ไฝแก้ว  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ก.ค. 2564 - 31 ก.ย. 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
“ประชาคมอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Association of South East 

Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นประกอบด้วย  3 
เสาหลัก คือ  ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) 
ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาด้านอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนในอาเซียนอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข และปราศจากภัยคุกคามด้านการทหาร และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด 
และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ  AEC) คือ
บริบททางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ีมีการแข่งขันสูง อันส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับตัว
เองเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural  Community หรือ ASCC) มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมท่ีเอื้อ
อาทรและแบ่งปัน ประชาชน นักเรียนอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน นักเรียน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน 



โดยมีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย ความร่วมมือใน 
6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนามนุษย์ (Human Development) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social  Welfare 
and Protection) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม(Social Justice  and Rights) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Sustainability) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building and ASEAN Identity) การลดช่องว่าง
ทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) 
                  จากเหตุผลดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนบ้านตาก 
“ประชาวิทยาคาร” มีความประสงค์ท่ีจะเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ให้กับนักเรียนให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของประชาคมอาเซียน ในรูปแบบกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ 
2.2 เพื่อให้เยาวชนวัยเรียนในโรงเรียนพร้อมรับการเปล่ียนแปลง พัฒนาตนเอง ท่ีจะนำไปสู่การ 

                พึ่งตนเอง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสอดคล้องกับบริบทของสังคมท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนทุกคนมีความรู้พื้นฐานอาเซียน 10 ประเทศ พร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
        กับบริบทของสังคมท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน 

ก.ค.65 
นางบุษบา สิงห์ไฝแก้ว 

2 จัดทำโครงการ 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
4 รายละเอียดกิจกรรม ส.ค.65 
5 สรุปรายงานผล ก.ย.65 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 4,000 บาท 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
รางวัลกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียนต้น/ปลาย  900   
รางวัลกิจกรรมการวาดภาพอาเซียนต้น/ปลาย  900   
รางวัลกิจกรรมการประกวดป้ายนิเทศประเทศอาเซียน
ประเทศต่างๆ ต้น/ปลาย 

 900   

รางวัลกิจกรรมการแสดงอาเซียน  400   
กล่องเอนกประสงค์  400   
ฟิวเจอร์บอร์ด  500   
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 4,000    

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม  
     4,000  

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 

 
- การสำรวจ 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

 
- แบบสำรวจ 
- แบบเซ็นช่ือการเข้าร่วมกิจกรรม 



 
ผลลัพธ ์
1.นักเรียนทุกคนมีความรู้พื้นฐานอาเซียน  10  
ประเทศ  พร้อมรับการเปล่ียนแปลง  กับบริบท
ของสังคมท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง 

 
- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม 
 

 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ครู นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกิดความรู้สึกรัก หวงแหนและร่วมกัน  
     อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 
 
 
 

ลงช่ือ           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางบุษบา  สิงห์ไฝแก้ว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรม   สวนเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตามพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน  วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
             ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
       2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
       6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       5.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ นายสันติกรานต์  ธีระเชีย  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 64 – มกราคม 65 

1.หลักการและเหตุผล 
โดยสภาพท่ัวไปในสังคมไทยเป็นสังคมการเกษตรกรรมต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน  การเกษตรในอดีตเป็น

การผลิตเพื่อเล้ียงครอบครัวเป็นหลัก  ผลผลิตในส่วนท่ีเหลือจากการบริโภคจะมีการแบ่งปันหรือมีการแลกเปล่ียน
ซื้อขายแบบพอประมาณยังไม่ได้ทำเป็นระบบการค้าท่ีสมบูรณ์  แต่ในระยะต่อมาสภาพสังคมเริ่มมีการเปล่ียนแปลง
ไปจากเดิม  การผลิตทางด้านการเกษตรได้เริ่มเน้นทางด้านการค้ามากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในช่วงระยะ  30  ปีท่ีผ่าน
มา  หรือตั้งแต่รัฐบาลเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504) การเกษตรได้ถูก



กำหนดให้มีบทบาทที่สำคัญในการที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  โดยการเน้นผลิตสินค้า
การเกษตรเพื่อการส่งออกที่ชัดเจน  รวมทั้งความต้องการด้านอาหารของประชาชนเพิ่มขึ ้น  จึงทำให้มีการ
พัฒนาการทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรมากยิ่งขึ้น  ได้มีการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้
ทางด้านการเกษตรไปสู่ประชาชนมากยิ่งขึ้น 

ด้วยเหตุผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร  จึงต้องมีการคัดเลือกพันธุ์พืชท่ีให้ผลผลิต
สูง การใช้ปุ๋ยเคมี  การใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช  การใช้เครื่องจักรกล  นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกร
ให้มีการปลูกพืชชนิดเดียวกัน  เพื่อให้เกิดความสะดวกในด้านการจัดการและการซื้อขาย  เมื่อได้พิจารณาถึงสภาพ
ฐานะและความเป็นอยู่ทางด้านพื้นฐานของเกษตรกรแล้วพบว่าเกษตรโดยส่วนมากไม่ได้รับความช่วยเหลือและ
พัฒนาให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีที่ควร  นอกจากนี้แล้วระบบนิเวศ(Ecosystem) ได้มีสภาพที่เสื่อมโทรมลงไป
อย่างรวดเร็วเนื่องจากสภาพสังคมที ่เปลี่ยนแปลงมากนี้  ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วยป่าไม้ ดิน น้ำ  จะเกิดสภาพมลภาวะเป็นพิษ(Pollution)เกิดภัยทางธรรมชาติ
ประเภทต่างๆ  สภาพการระบาดของศัตรูพืชจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ ้น  เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทางด้าน
การเกษตรจึงมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม  สิ่งที่เกิดขึ้นจึงมีผลต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในกลุ่มของเกษตรกรมากยิ่งขึ้น 

จากสภาพดังกล่าวข้างต้นการนำโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชรัชกาลปัจจุบันมาใช้แก้ปัญหา “โดยเฉพาะโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  

ซึ่งเป็นการทำการเกษตรที่เกื้อกูลกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  โดยใช้หลักการพอมีพออยู่  พอกิน  
พอใช้  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาระบบคือ  คำนึงถึงทุกปัจจัยท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน 
เพราะนอกจากสามารถแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของเกษตรกรได้แล้วยังสามารถช่วยให้สภาพสิ่งแวดล้อมทางด้าน
ต่างๆ  มีสภาพท่ีดีขึ้นเป็นการลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นไปหมดไป 

โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ในหมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงได้เห็นความสำคัญของการ
แก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาใช้ในการพัฒนาพื ้นที ่การเกษตรของโรงเร ียน ประการที ่สำคัญเป็นการสนองแนวพระราชดำร ิของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นแบบอย่างของนักเรียนและชุมชนท่ีจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษา
ดูงานท่ียั่งยืนและถาวรในอนาคต 
 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อพัฒนาพื้นท่ีทางการเกษตรของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2.  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตามแนวปรัชญา  
               เศรษฐกิจพอเพียง 



 3.  เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพการเกษตรท่ีเป็นอาชีพหลักของประชาชนของประเทศและ 
               นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบในการนำโครงการในพระราชดำริทางด้านการเกษตร 
              “ทฤษฎีใหม่” แบบผสมผสานมาใช้แบบถาวรและยั่งยืน และการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
               เพื่อการพัฒนาตนเอง/พัฒนากลุ่ม/โรงเรียน/ชุมชนและพัฒนาสังคมโดยรวม 
 
 
 
 
3.  เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
    3.1.1 นักเรียนของโรงเรียนทุกคนได้รว่มกิจกรรมตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน 
                             ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
                             ประกอบด้วย 

1. การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการปลูกพืชผักสวนครัว 
2.  การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการทำปุ๋ยหมัก-ปุ๋ยชีวภาพ 

                                  3.  การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
                                  4.  การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนเข้าใจการทำการเกษตรในแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตามแนวปรัชญาของ 
                             เศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2.2 นักเรียนสามารถนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี 
                             ประสิทธิภาพ 
   3.2.3 นักเรียนสามารถประชาสัมพันธ์และนำความรู้ไปเผยแพร่ในหมู่บ้านและในชุมชนต่อไป 
   3.2.4 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเป็นต้นแบบของชุมชนในการศึกษาและนำไปใช้ 
                             ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
 
4.รายละเอียดในการจัดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน พฤศจิกายน 2564  

 
นายสันติกรานต์ ธีระเชีย 

2 จัดทำโครงการ พฤศจิกายน 2564 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พฤศจิกายน 2564 



4 รายละเอียดกิจกรรม พฤศจิกายน 64 – มกราคม 65 
5 สรุปรายงานผล 1 กันยายน 2565 

5.งบประมาณที่ใช้ 20,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.ปรับพื่นท่ีบริเวณสวนเกษตร  9,000   
2.เมล็ดพันธ์ผักต่างๆ  1,000   
3.ปุ๋ยอินทรีย์ /ปุ๋ยเคมี  1,000   
4. ต้นไม้ประดับจัดสวน  5,000   
5. วัสดุเพาะชำ-วัสดุเพาะปลูก  4,000   
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน  20,000   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
20,000        

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.ประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต(Outputs) 
-นักเรียนของโรงเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
ผลลัพธ์(Outcomes) 
-นักเรียนเกิดการเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว 
-นักเรียนได้การเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก-ปุ๋ยชีวภาพ 
-นักเรียนได้การเรียนรู้การปลูกพืชเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียน 
-นักเรียนได้การเรียนรู้การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ 
ผลกระทบจาการร่วมกิจกรรม (Impact  Evaluation) 
-นักเรียนร่วมกนัอนุรักษ์การเกษตรทฤษฎีใหม่แบบ
ผสมผสานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-ผู้ปกครองนักเรียน  ประชาชนได้นำหลักการเกษตร
ทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีมาก
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

-การสังเกต 
-การสอบถาม 
-การสัมภาษณ์ 
-การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
-การบันทึกข้อมูล 
-การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม 
-การเป็นผู้นำและผู้
ตามท่ีดี 
-การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
-การยอมรับในการ
แสดงความคิดเห็นท่ี
ถูกต้องและเป็นความ
จริง 
-ความสนใจในการร่วม
กิจกรรม 

-แบบประเมินผล 
-แบบสำรวจ 
-แบบเก็บข้อมูล 
-แผนการสอน 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



9.1 ได้แปลงผักเกษตรท่ีปลอดสารพิษ 
9.2 นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกพืชผักและการดูแล 

  9.3 นักเรียนได้รู้จักการจัดสวน 
 
 

ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
        (นายสันติกรานต์ ธีระเชีย) 

 

 
 

กิจกรรม พัฒนางานห้องสมุด 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
                              ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การ 
                                                วัดผลประเมินผล 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1. คุณภาพของผู้เรียน 
          1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ข้อท่ี 1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
 มาตรฐานท่ี 3. กระวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อท่ี 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุกัญญา  บัวเขียว 
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 16 พ.ค. 65 - 30 ก.ย.65 

1.หลักการและเหตุผล 
 การอ่านมีสำคัญต่อการเรียนรู้ ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและ

ค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปล่ียนแปลงการดำเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่ส่ิงท่ีดี การอ่านจึงมีความสำคัญต่อชีวิต
มนุษย์อย่างยิ่ง ๒ ประการ คือ ประการแรกสำคัญต่อชีวิตประจาวัน กล่าวคือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพื่อ



ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ประการท่ีสองมีความสำคัญต่อการเรียน เพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรม
ท้ังหลายในการเรียนการสอน  

การสร้างนิสัยรักการอ่านเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาหาความรู้
ควบคู่กับทักษะอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  เป็นส่วนสำคัญท่ีจะช่วยขับเคล่ือน
การปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและทำให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์
ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดย
ตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
  โรงเรียนบ้านตาก “ ประชาวิทยาคาร” เห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังนิสัย
รักการอ่านและการเรียนรู้ จึงได้พัฒนางานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี  
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้                    
      และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน   
2.2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์     

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียน 75 % เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู ้  

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนสามารถเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า 
        เกิดการใฝ่รู้ และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  

 
นางสาวสุกัญญา  บัวเขียว 

2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม ก.ย.65 
5 สรุปรายงานผล ก.ย.65 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 15,000 บาท 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
 1.1 วาดภาพการส่งเสริมการอ่าน 
    ม.ต้น  
     - รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล  
     - รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล 
     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  1 รางวัล 
    ม.ปลาย 
     - รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล  
     - รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล 
     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  1 รางวัล 
 1.2 กิจกรรมนิทานแผ่นเดียว 
    ม.ต้น  
     - รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล  
     - รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล 
     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  1 รางวัล 
    ม.ปลาย 

 
 
 
 

 
 
 

300 
200 
100 

 
300 
200 
100 

 
 

300 
200 
100 

 

  



     - รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล  
     - รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล 

300 
200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  1 รางวัล 
1.3 กระดาษวาดเขียน ขนาด A4   1  แพ็ค 

 
100 
500 

  

2. จัดซื้อหนังสือในโปรแกรม eBook BPW 
    หนังสือพิมพ์ จำนวน 40 ฉบับ 
จำนวน 

  
11,700 

 
400 

 

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 15,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
15,000        

 
8.การประเมินผล 



ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.นักเรียน 75 % เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 

-สอบถาม - แบบสอบถาม 

ผลลัพธ ์
1.นักเรียนสามารถเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รักการ
ค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้และนำไป 
สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

 
- สอบถาม 

 

 
- แบบสอบถาม 

 
 
 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนตระหนกัเห็นและความสำคัญของการอ่าน การเขียน และการฟังมากยิ่งขึ้น 
9.2 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเองและเรียนรูร้่วมกับผู้อื่นได้   

 
 
ลงช่ือ     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
        (นางสาวสุกัญญา  บัวเขียว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม พัฒนาระบบเครือข่าย Internet และงาน ICT 
แผนงาน งานบริหารท่ัวไป 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด 
                              การศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
                                                การศึกษา 
มาตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี1คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อท่ี 4มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อท่ี 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อท่ี 2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

ผู้รับผิดชอบ นายพิทยา   สุขแจ่ม  
ลักษณะโครงการ งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 



  เนื่องจากในปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษามีการใช้งานเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูล และค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต อยู่ในวงจำกัดไม่ครอบคลุมทั้งโรงเรียน ทำให้ไม่สามารถใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตได้ท่ัวถึง  ทำให้การเรียนการสอน ค้นคว้าข้อมูลอินเตอร์เน็ต  การติดต่อส่ือสารไม่สามารถทำได้  
ทำให้สารสนเทศและการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ จากปัญหาดังกล่าว  จึงควรได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เครือข่าย Internet และระบบ ICT ครอบคลุมท่ัวโรงเรียนให้สามารถใช้งานระบบอินเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย Internet และระบบงาน ICTให้สามารถใช้งานครอบคลุมท่ัวโรงเรียน 
     2. เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนได้เต็มประสิทธิภาพ  
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึนในแผนกต่างๆท่ัวโรงเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 ครูและนักเรียนสามารถใช้ระบบอินเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน กันยายน 2564 

นายพิทยา   สุขแจ่ม 
2 จัดทำโครงการ ตุลาคม 2564 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ตุลาคม 2564 

นายพิทยา   สุขแจ่ม 
 

4 รายละเอียดกิจกรรม พฤศจิกายน 2564 
5 สรุปรายงานผล 30 กันยายน 2565 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 35,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. อุปกรณ์สวิชต์ฮับ     20,000 
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวไฟ    10,000 
3. สายแลนภายใน    4,000 



4. หัว RJ45    1,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
35,000 - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
ระบบเคร ือข ่ ายครอบคลุมท ั ่ วถ ึ ง ท้ัง
โรงเรียน 

 
การใช้งานของครูและนักเรียน 

 
ทดสอบการใช้งานระบบเครือข่าย 

 
ผลลัพธ ์
คร ู และน ั ก เ ร ี ยนสามารถ ใช ้ ระบบ
อ ิ น เ ต อ ร ์ เ น ็ ต ใ น ก า ร ท ำ ง าน ไ ด ้ มี
ประสิทธิภาพ 

 
การใช้งานของครูและนักเรียน 

 
ทดสอบการใช้งานระบบเครือข่าย 

 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ครูและนักเรียนสามารถใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์การทำงานและติดต่อส่ือสารได้อย่างมี   
  ประสิทธิภาพ 
 
 

 



ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ( นายพิทยา    สุขแจ่ม )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กิจกรรม  พัฒนาบุคลากรและนักเรียนด้าน ICT 
แผนงาน  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ 
   สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                               ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบ  นางนิตยา  นวลนิ่ม 



ลักษณะโครงการ   งานประจำ      โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 

1.หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49  ได้บัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ

เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติ
ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี
ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” กระทรวงศึกษาจึงได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์
ดังกล่าว โดยจัดทำ โครงการดำเนินงานนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบันเทคโนโลยีกับการเรียนรู้  นับว่ามีความสำคัญ และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าอย่างมาก และเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ด้าน  ICT  ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า ใน
รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะ และการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  โรงเรียนบ้านตาก “ประชา
วิทยาคาร” จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและนักเรียนด้าน ICT  เพื่อการเรียนรู้นี้ขึ้น 

 
 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้บุคลากร และนักเรียนนำความรู้ด้านการใช้  ICT  ไปใช้ในการเรียนการสอน และ 

ในชีวิตประจำวัน 
2.2  เพื่อเพิ่มทักษะด้าน  ICT  และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1 บุคลากรของโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 80 มีความรู้ด้าน ICT  
      3.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ทุกคน สามารถนำความรู้ด้าน ICT            
                     ไปใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ทุกคนนำความรู้ด้าน ICT     
                     เพื่อการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 



1 ประชุมวางแผน กันยายน 2564 นางนิตยา  นวลนิ่ม 
2 จัดทำโครงการ กันยายน 2564 นางนิตยา  นวลนิ่ม 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ตุลาคม 2564 นางนิตยา  นวลนิ่ม 
4 รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินกิจกรรม มกราคม - กันยายน 2565 ฝ่ายบริหาร / นางนิตยา  นวลนิ่ม 
5 สรุปรายงานผล กันยายน 2565 นางนิตยา  นวลนิ่ม 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 20,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ดำเนินการอบรมนักเรียนและครู (ค่าอาหาร และอาหารว่าง)  5,000   
2. กิจกรรมมหกรรม 46ICT/เข้าร่วมกิจกรรม ICT  15,000   
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน  20,000   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
  5,000  5,000  10,000  

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. บุคลากรของโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 80  
    มีความรู้ด้าน ICT  
 

 
การสัมภาษณ์  และ 
การประเมิน 
ตรวจสอบเอกสาร 

 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

8.การประเมินผล (ต่อ) 



ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  ทุกคน  
สามารถนำความรู้ด้าน  ICT   ไปใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใน
รายวิชาต่าง ๆ 

  

ผลลัพธ ์
บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  ทุก
คนนำความรู้ด้าน ICT    เพื่อการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 
การประเมิน 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 เพื่อให้บุคลากร และนักเรียนนำความรู้ด้านการใช้  ICT  ไปใช้ในการเรียนการสอน และ 
ในชีวิตประจำวัน 

9.2 นักเรียนทุกคนมีความสุขในการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
 
 

ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
          ( นางนิตยา  นวลนิ่ม ) 

กิจกรรม  การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์ 
แผนงาน  งานวิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
                         1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                               ข้อท่ี 1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
                        1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                              ข้อท่ี 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
                  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                             ข้อท่ี 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 



ผู้รับผิดชอบ นายพิทยา   สุขแจ่ม  
ลักษณะโครงการ   งานประจำ   โครงการใหม ่ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
           เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มีวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วย
เครื่องในห้องเรียนและเครื่องคอมพิวเตอร์ครู และเครื่องปริ้นเตอร์ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดซื้อเพิ่มเติมและซ่อม
บำรุงอุปกรณ์ท่ีเกิดความเสียหายจากการใช้งาน  เพื่อทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวเกิดความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2.วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ / เครื่องพริ้นเตอร์มีความพร้อมต่อการใช้งานได้ 
          2.2 เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เดิมท่ีใช้งานให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
3.เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
          3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน  15  เครื่อง / เครื่องพริน้เตอร์ จำนวน  15 เครื่อง  
   3.2 เชิงคุณภาพ 
         3.2.1 ครูและนักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์ในการเรียนการสอนได้ 
                 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน 

ตุลาคม 2564 
 
 

นายพิทยา   สุขแจ่ม 
2 จัดทำโครงการ 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พฤศจิกายน 2564 
4 รายละเอียดกิจกรรม ตุลาคม 2564 
5 สรุปรายงานผล 30 กันยายน 2565 

5.งบประมาณที่ใช้ 50,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณจำแนกตาม 



รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์ - - 50,000 - 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - 50,000 - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65 - 31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65 - 30 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
12,500 - 12,500 - 12,500 - 12,500 - 

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.เครื ่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์อยู่ใน
สภาพดี 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ผลลัพธ ์
ครูและนักเรียน 80% สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพริ้นเตอร์ใช้ในการทำงานได้มีประสิทธิภาพ 

สอบถาม แบบสอบถาม 
 

 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    - ครูและนักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
ลงช่ือ                                 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นายพิทยา    สุขแจ่ม) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติว O – NET) 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด                    

                    ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  

                                      การวัดและประเมินผล 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 



1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นางบุษยา  ช่ืนครอบ  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)   เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนแต่ละโรงเรียน และเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละช่วงช้ัน  นอกจากนี้
ผลคะแนนสอบท่ีนักเรียนได้รับ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนเอง เพราะสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญ
ในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป และทางโรงเรียนยังสามารถนำผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนไปใช้เป็นข้อมูลใน
การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องต่อความสนใจ ความต้องการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของนักเรียนต่อไปในอนาคต   ซึ่งจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( 
O-NET ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 และมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ปีการศึกษา  2561  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ดังนั้น กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  พิจารณาเห็นความสำคัญของการทดสอบ
ระดับชาติและการสอบ  จึงได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนใน 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อม  และสร้างความมั่นใจให้กับนักเรยีนใน
การสอบ 
 
 
 
 
2.วัตถุประสงค ์ 

2.1. เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  จำนวน 5  
      กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.2. เพื่อให้ครูวิเคราะห์จุดด้อยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
2.3. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบท่ีเน้นทักษะการวิเคราะห์ข้ันสูง และสร้าง 
      ความคุ้นเคยในการทดสอบ  

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการติว O – NET  



                             ร้อยละ 90   
  3.1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                             จากทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึนร้อยละ 2 
  3.1.3 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 5 กลุ่มสาระฯ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความสนใจ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน และการศึกษาต่อ 
                             มากขึ้น 
  3.2.2 ครูรู้จุดด้อยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  

 
ครูบุษยา ช่ืนครอบ 

2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม พ.ย. 64 – มี.ค. 65 
5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 110,940 บาท 
 
 
 
 
 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ค่าอาหารว่าง ม.3 และ ม.6  
(มื้อละ 20 บาท วันละ 2 ม้ือ ติวระดับช้ันละ 10 วัน ม.3  
จำนวน 159 คน ม.6 จำนวน 91 คน  รวม  250 คน) 

 100,000   

2. ค่าจ้างเหมารถไปกลับร.ร.ตากพิทยาคม 2 วัน 9,000    



3. ค่าเบ้ียเล้ียงครูควบคุมนักเรียนไปสอบ  
วันละ 2 คน จำนวน 2 วัน (วันละ 80บ/คน)  

320    

4. ค่าน้ำมันรถ  320   
5. น้ำด่ืมวันละ 3 ถังๆ ละ 15 บาท จำนวน 20 วัน  900   
6. น้ำแข็งวันละ 2 มือๆ ละ 10 บาท จำนวน 20 วัน  400   
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 9,320 101,620   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
  110,940 - - -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
และ  มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการ
ติว O – NET ร้อยละ 90 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  
และ  มัธยมศึกษาปีท่ี  6  มี

 
- การลงทะเบียนเข้าอบรมของ
นักเรียน 
 
 
- การตรวจสอบผลการสอบ  

 
- แบบลงทะเบียน 
 
 
 
- ผลการสอบ O- NET 



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง  5 
กลุ่มสาระฯ เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
100 

O - NET 
 
 
- การลงทะเบียนเข้าอบรม 

 
 
 
- แบบลงทะเบียน 

ผลลัพธ ์
1.นักเรียนร้อยละ 90 มีความพร้อม
ในการสอบ 
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง  5 
กลุ่มสาระฯ เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
100 

 
- สอบถาม 
 
 
- สอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบสอบถาม 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาของแต่ละวิชาจนทำให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 
 
 

 
ลงช่ือ                               ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
          (นางบุษยา  ช่ืนครอบ) 
 
 

 
 
 
กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ GAT ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
แผนงาน กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด                    

                       ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  

                                      การวัดและประเมินผล 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  



มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อท่ี 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริญญา จันทร์คณา  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
 การสอนเสริมเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้  ให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน
เกิดทักษะในการทำแบบทดสอบ GAT  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนเอง เพราะสามารถใช้เป็น
หลักฐานสำคัญในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป และทางโรงเรียนยงัสามารถนำผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนไป
ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องต่อความสนใจ ความต้องการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อไปในอนาคตสามารถนำไปใช้ในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วม
ระบบ TCAS ได้     ดังนั้น กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  พิจารณาเห็น
ความสำคัญของการทดสอบ GAT  ของนักเรียนช้ันม.6 จึงได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการ
สอบ GAT   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อม  และสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในการสอบ สามารถเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาในคณะสาขา ท่ีนักเรียนต้องการได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 
2.วัตถุประสงค ์ 

2.1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสอบ GAT  ของนักเรียนช้ัน ม.6 
2.2. เพื่อให้ครูวิเคราะห์จุดด้อยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
2.3. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบท่ีเน้นทักษะการวิเคราะห์ข้ันสูง และสร้าง 
      ความคุ้นเคยในการทดสอบ 
 

3.เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ได้รับการติว GAT PAT ร้อยละ 90   
  3.1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนน GAT PAT ท่ีสูงขึ้น 

     3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความสนใจ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน และการศึกษาต่อ                 
                             มากขึ้น 



  3.2.2 ครูรู้จุดด้อยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  

 

ครูศิริญญา จันทร์คณา 
2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 

4 รายละเอียดกิจกรรม พ.ย. 64 – มี.ค. 65 

5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 

5.งบประมาณที่ใช้ 40,000 บาท 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 

รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.ค่าอาหารกลางวัน ม.6 จำนวน 91 คน และคณะวิทยากร 
(หัวละ 40 บาท) รวม 95 มื้อ จำนวน 2 วัน 

 7,600   

2.ค่าอาหารว่างนักเรียนและวิทยากร (หัวละ 20 บาท) วันละ 1 ม้ือ 
จำนวน 2 วัน รวม 190 มื้อ 

 3,800   

3.ค่าตอบแทนวิทยากร วันละ 14,000  จำนวน 2 วัน 28,000    

4.ค่าท่ีพักวิทยากร  500   

5.น้ำด่ืมวันละ 2 ถังๆ ละ 15 บาท จำนวน 2 วัน  60   

6.น้ำแข็งวันละ 2 มือๆละ 10 บาท จำนวน 2 วัน  40   

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 28,000 12,000   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  40,000 - - -   



 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ได้รับการติว GAT ร้อยละ 90 
 

 
- การลงทะเบียนเข้าอบรมของ  
  นักเรียน 
 

 
- แบบลงทะเบียน 
 
 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 มี
คะแนน GAT ท่ีสูงขึ้น 

- ดูผลคะแนนจากการสอบ GAT - ผลคะแนน GAT 

ผลลัพธ ์

1.นักเรียนร้อยละ 90 มีความพร้อม

ในการสอบ 

 
- สอบถาม 
- สรุปการวิเคราะห์ผู้เรียน 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสรุปการวิเคราะห์ผู้เรียน 

 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาของแต่ละวิชา GAT ให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 
 

 
 

 
ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางสาวศิริญญา จันทร์คณา) 

 
 

 
 

กิจกรรม พัฒนา ทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร  
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 



สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
                              ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด 
                                                และประเมินผล 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อท่ี 3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ  
         ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ  นายไตรรัตน์  อรัณย์ชนายุธ  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษา ท่ีจะพัฒนาให้ผู้เรียนมี

ความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับข้ันของมวล
ประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์สำเร็จในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตร
แกนกลางให้สถานศึกษานำไปจัดทำสาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน หลังจาก
ท่ีได้มีการนำหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว จำเป็นต้องมีการปรับปรุงพฒันาให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงต่าง 
ๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทักษะการเรียนรู้ท่ี
จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
และเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยการทำงานอย่างต่อเนื่องและต้องคำนึงถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระทำทุกครั้งเมื่อสังคมมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงไปนั้นจะทำให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ และพร้อมท่ีจะนำประสบการณ์และความรู้ท่ี
เกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำ
โครงการ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงหลักสูตรท่ีใช้อยู่เดิม
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะการเปล่ียนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการ
ปกครองภายในท้องถิ่นและภายในประเทศ 
 
2.วัตถุประสงค ์ 

2.1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตรงตามหลักสูตรของโรงเรียน 



2.2. เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีดี สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพื่อให้โรงเรียนมีเอกสารหลักสูตรท่ีถูกต้องครบถ้วน 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตรงตามหลักสูตรของ 

        โรงเรียน  
  3.1.2 มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” พุทธศักราช 2564 ตาม 
                             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และปรับปรุง พ.ศ. 2560  
                             ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชา IS 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 
  3.2.2 มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” พุทธศักราช 2564  
                             ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และปรับปรุง  
                             พ.ศ. 2560 ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหลักสูตร  
                             กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชา IS ท่ีมีคุณภาพ 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน 1 – 31 ต.ค. 64  

 
คณะกรรมการวิชาการ 

2 จัดทำโครงการ 1- 15 พ.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ  16 – 30 พ.ย. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม  1 ธ.ค. 64 –14 ก.ย. 65 
5 สรุปรายงานผล  15 – 30 ก.ย. 65 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 4,810 บาท 
 
 
 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 



ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. กระดาษการ์ดปกแบบแข็ง ขนาด A4 จำนวน 1 ห่อ   150  
2. กระดาษ AA ขนาด A4 จำนวน 10 รีม รีมละ 130 บาท    1,300  
3. แฟ้ม 3 ห่วง ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 12 แฟ้ม ราคาแฟ้ม 
ละ 110 บาท  

  1,320  

4. ไส้แฟ้ม ห่อละ 25 บาท จำนวน 36 ห่อ   900  
4. หมึกเติมเครื่อง printer Epson L360 (สีดำ 1, สีน้ำเงิน 
1 ,สีเหลือง 1 ,สีแดง 1 ) ราคาขวดละ 285 บาท 

  1,140  

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน   4,810  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
4,810 - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 



ผลผลิต 
1.นักเรียนทุกคนได้รับการพฒันาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตรง
ตามหลักสูตรของโรงเรียน 
2.มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชา IS 

 
- การประเมินผล
การเรียน 
- การตรวจสอบ 

 
- แบบรายงานผลการ
เรียน (ปพ.5) 
- แบบตรวจสอบเล่ม
หลักสูตร 

ผลลัพธ ์
1. นักเรียนร้อยละ 70 สามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  
2. มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชา IS ท่ีมีคุณภาพ 

 
- ผลการเรียน 
 
- แบบประเมิน
หลักสูตร 

 

 
- แบบทดสอบ 
 
-แบบประเมิน
หลักสูตร 

 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตรงตามหลักสูตรของโรงเรียน 
9.2 มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตร 

                แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบทุกกลุ่มสาระ 
                การเรียนรู้ มีหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชา IS 

 
 

 
 

 

 

 



กิจกรรม แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี 
          คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ 
          เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อท่ี 1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อท่ี 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ข้อท่ี 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อท่ี 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 
           ชีวิตได้  

ผู้รับผิดชอบ นางจิราภรณ์   อรัณย์ชนายุธ  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทางด้านคณิตศาสตร์ ให้สามารถแข่งขันทั้งทาง ด้าน

การเรียนและประลองความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ในสังคมภายนอกโรงเรียน ได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ สามารถท่ีจะก้าวไปสู่นักเรียนท่ีมีผลงานดีเด่นและยอดเย่ียม ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาค 
และระดับประเทศ ก็ต่อเมื ่อโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนทางด้านคณิตศาสตร์อย่างเป็น
กระบวนการ มีกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนค้นพบความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ของตัวเอง และโรงเรยีน
สามารถพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนได้ตรงตามศักยภาพของตัวนักเรียนมากที่สุด รวมทั้งเปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้
ฝึกหัดฝึกฝนทักษะทางด้านคณิตศาสตร์อย่างท่ัวถึง ย่อมเป็นผลดีต่อตัวนักเรียนท่ีจะได้มีโอกาสทดสอบตัวเอง และ
พัฒนาตัวเอง ให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นในอนาคต รวมทั้งการฝึกฝนให้ทันต่อการใช้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการแข่งขันที่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน   



2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แข่งขันและประลองความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์   
2.2 เพื่อให้โรงเรียนได้มีโอกาสพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน 
     คณิตศาสตร์ให้เต็มตามศักยภาพ 
2.3 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ในงาน 
     ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ  
2.4 เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดของตัวเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเองในอนาคต 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จำนวน 200 คน   

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
3.2.2 นักเรียนได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนเอง 
3.2.3 ครูได้มีโอกาสพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน 
3.2.4 ครูสามารถสร้างกระบวนการการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ดีขึ้น 
3.2.5 โรงเรียนได้มีโอกาสพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาทักษะ 
       กระบวนการทางคณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพ 
3.2.6 โรงเรียนมีนกัเรียนเป็นตัวแทนท่ีมีความสามารถไปแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ใน 
       งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 
3.2.7 ชุมชนมีนักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ท่ีพร้อมจะพัฒนาชุมชน 

                    3.2.8 โรงเรียนได้มีส่วนช่วยยกระดับการศึกษาของเยาวชนทางด้านคณิตศาสตร์ให้กับชุมชน 
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64 
คณะครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 

4 รายละเอียดกิจกรรม ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 

5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 

 



5. งบประมาณที่ใช้ 6,520 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 

รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กระดาษจัดทำเกียรติบัตร 4 รีม ราคารีมละ 280 บาท   1,120  

2. เงินรางวัล การแข่งขัน จำนวน 12 รายการ 

    รางวัลท่ี 1 รางวัลละ 200 บาท  12 รางวัล 

    รางวัลท่ี 2 รางวัลละ 150 บาท  12 รางวัล 

    รางวัลท่ี 3 รางวัลละ 100 บาท  12 รางวัล 

5,400   

 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค.64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค.65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย.65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค.65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - - - - - 6,520 - 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
ครู บุคลากรและนักเรียนมีความพึงพอใจในการ
ดำเนินการการจัดการแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ร้อยละ 80 

 
- สอบถาม ครู บุคลากร   
  นักเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประเมินโครงการ 
- สรุปผลการดำเนินงาน 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินโครงการ 
- แบบรายงานการปฏิบัติงานฯ 

ผลลัพธ ์
1. นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  
2. นักเรียนได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของตนเอง 

 
- สอบถาม ครู บุคลากร   
  นักเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประเมินโครงการ 
- สรุปผลการดำเนินงาน 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินโครงการ 
- แบบรายงานการปฏิบัติงานฯ 

 



 
 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนได้มีโอกาสแข่งขันและประลองความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์   
9.2 โรงเรียนได้มีโอกาสพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ให้ 
     เต็มตามศักยภาพ 
9.3 มีนักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรม 
     นักเรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ  

 

 
 
ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
      (นางจิราภรณ์   อรัณย์ชนายุธ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม พัฒนาศูนย์อาเซียน 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  
          ข้อท่ี 5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นางบุษบา  สิงห์ไฝแก้ว  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มีจุดประสงค์ท่ีจะ

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย
และความเป็นสากล   รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจ และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลการเรียนตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551    เน้นวิธีการวัดผลจากสภาพจริง  โดยเน้นการแสดงออกของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ ความสามารถท่ีพึงประสงค์  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  

โครงการพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น
โครงการหนึ่งที่ต้องการซ่อมสภาพห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  และจัดหาสื่อเกี ่ยวกับสมาคมอาเซียนให้กับ
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี ่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้  พร้อมในการอยู่ร่วมกับ
ประเทศสมาคมอาเซียนของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากเหตุผลดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษานี้ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนมี แหล่งเรียนรู้เรื่องอาเซียนภายในโรงเรียน   
 



 
 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ห้องศูนย์อาเซียนศึกษาได้รับการพัฒนาปรับปรุงจำนวน 1 ห้อง 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 มีห้องศูนย์อาเซียนศึกษา ท่ีมีส่ือมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ม.ค. 

นางบุษบา สิงห์ไฝแก้ว 
2 จัดทำโครงการ ก.พ. 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ค 
4 รายละเอียดกิจกรรม 

ม.ีค 
5 สรุปรายงานผล 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 5,000บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.เครื่องปริ้นเตอร์ cannon แบบถ่ายเอกสารได้    4,500 
2. ไวนิล อาเซียน    500 
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 

 
  5,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 



 
 5,000      

 
 
 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.มีห้องจัดทำแหล่งเรียนรู้อาเซียน 1 ห้อง 

 
- การสำรวจ 

 
- แบบสำรวจ 

ผลลัพธ ์
1.ห้องศูนย์อาเซียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
   มีสภาพแวดล้อมและบริการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 
 
- การสัมภาษณ์ 

 
 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 มีห้องศูนย์อาเซียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีสภาพแวดล้อมและบริการ 
     ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
9.2 ห้องศูนย์อาเซียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี  ส่ือ เป็นแหล่งเรียนรู้ เพิ่ม  
     ทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. 

 
 
 
  

                                              ลงช่ือ                               รับผิดชอบโครงการ 
                                                      (นางบุษบา  สิงห์ไฝแก้ว) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
กิจกรรม ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี 
                              คุณภาพ 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ 

                                                เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1. คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อท่ี 1.ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ 

                              ระดับช้ัน 

ข้อท่ี 2.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
                              และแก้ปัญหา 

มาตรฐานท่ี 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ข้อท่ี 1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต   

         ได้  

ผู้รับผิดชอบ ครูธัญลักษณ์  รัตนหิรัญวงศ์  

ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันภาษาจีนนับได้ว่าเป็นภาษาท่ีสำคัญภาษาหนึ่งของโลก โดยเฉพาะในโลกแห่งธุรกิจการค้าภาษาจีน
เป็นภาษาท่ีใช้ในการติดต่อค้าขาย จึงเห็นว่านักเรียนควรมีความพร้อมด้านภาษาเพื่อก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน ดังนั้น
การเตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษาเพื่อใช้ในการส่ือสารในสภาพการณ์ท่ีมีการแข่งขันสูงขึ้นและสภาพสังคมท่ีมี
วัฒนธรรมหลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น จึงถือว่ามีความสำคัญมาก 
  ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาจีน)ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้และทักษะ มีความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน มีทักษะในการส่ือสารภาษาจีนมีความรู้



ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมจีน จึงจัดให้มีกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีนขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางด้านภาษา
และศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อต่อยอดในการศึกษาในอนาคตต่อไป 
 
 

2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาจีนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
3. พัฒนาทักษะทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดสู่การศึกษาในอนาคต 

3.เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” สายภาษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  

        จำนวน120 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมมีทักษะส่ือสารทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนมากขึ้น 

  3.2.2 นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาจีนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
                  สูงขึ้น 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน มกราคม 2565 ครูธัญลักษณ์  รัตนหิรัญวงศ์ 

2 จัดทำโครงการ มกราคม 2565 ครูธัญลักษณ์  รัตนหิรัญวงศ์ 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ กุมภาพันธ์ 2565 ครูธัญลักษณ์  รัตนหิรัญวงศ์ 

4 รายละเอียดกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2565 ครูธัญลักษณ์  รัตนหิรัญวงศ์ 

5 สรุปรายงานผล กุมภาพันธ์ 2565 ครูธัญลักษณ์  รัตนหิรัญวงศ์ 

5.งบประมาณที่ใช้ 7,000 บาท 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 

รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.หน้ากากจีน จำนวน 20 อัน อันละ 30 บาท   600  

2.ชุดรำพัดจีนจำนวน 8 ชุด ชุดละ 500 บาท   4000  

3.โคมจีน 10 ลูก ลูกละ 40 บาท    400  

4.พัดจีนแบบผ้า อันละ    600  

5.เชือกจีน จำนวน 2 มัด มัดละ 400 บาท   800  

6.อุปกรณ์อาหารจีน   600  

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน   7,000  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

-  7,000      

 

8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  

   ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ร้อยละ 80  

   สามารถส่ือสารทางด้านภาษาและเข้าใจศิลปะวัฒนธรรมจีนมากขึ้น  

 

- ประเมินโครงการ 

- สัมภาษณ์ 

 

- แบบสอบถามความพึง  

  พอใจ 

- แบบประเมินโครงการ  
 



 

 

8.การประเมินผล (ต่อ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ท่ีเข้าร่วม 
   กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ร้อยละ 80 มผีลสัมฤทธิ์ 
   ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 

- ประเมินโครงการ 

- สัมภาษณ์ 

- แบบสอบถามความพึง  

  พอใจ 

- แบบประเมินโครงการ 

- แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ ์
1.นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีนมทัีกษะ 

   ส่ือสารทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนมากขึ้น 

2.นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีนมเีจตคติท่ีดี 
   ต่อการเรียนภาษาจีนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น  
   สามารถนำความรู้ต่อยอดสู่การเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 

 
- ประเมินโครงการ 

- สัมภาษณ์ 

 
- แบบสอบถามความพึง

พอใจ 

- แบบประเมินโครงการ 

- แบบสัมภาษณ์ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างถูกต้อง 
    9.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ในการใช้ทักษะทางภาษาด้านต่างๆ  

9.3 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
   

 

 

 

ลงช่ือ             ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

       ( นางสาวธัญลักษณ์  รัตนหิรัญวงศ์ ) 

 
 



 
 
 
กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี 
          คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ 
         เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อท่ี 1 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อท่ี 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ข้อท่ี 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อท่ี 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน  
          ชีวิตได้  

ผู้รับผิดชอบ นางจิราภรณ์   อรัณย์ชนายุธ 
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก ทั้งในด้าน
ความสามารถทางวิชาการและการแสดงออกด้านอื่นๆ การจัดค่ายคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดีท่ี
สามารถสนองตอบความต้องการของนักเรียน ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์ ควบคู่
ไปกับการเล่นเกม ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเป็นการเรียนปนเล่น ช่วยสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
รวมทั้งการฝึกฝนให้ทันต่อการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดกิจกรรมทันสมัย 
 



 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  
2.3 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการเรียนปนเล่น 
2.4 เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน 
  3.1.2 ครูเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน 
          3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนได้พฒันาทักษะทางคณิตศาสตร์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

2 จัดทำโครงการ ต.ค. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ธ.ค. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 
5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 26,549 บาท 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ(จำแนกงบประมาณให้ชัดเจนถ้าไม่ใส่ในช่องไหนจะไม่สามารถเบิกช่องนั้นได้) 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. กระดาษเกียรติบัตรขอบทอง ขนาด A4 4ห่อ ห่อละ 
275 

  1,100  

2. ปากกา (น้ำเงิน,แดง) จำนวน 96ด้าม ด้ามละ 7 บาท   672  
3. ดินสอ (2B) จำนวน 72ด้าม ด้ามละ 10 บาท   720  
4. ยางลบดินสอ 60ก้อน ก้อนละ 5 บาท   300  
5. กระเป๋าใส่อุปกรณ์การเรียน 50ใบ ใบละ 80บาท   2,500  
6. ปากกาเคมี(สีแดงสีน้ำเงิน อย่างละ 2 ด้าม) ด้ามละ 
15 บาท 

  60  

7. ป้ายไวนิล ขนาด 2*3 เมตร   900  
8. ยางวง 1 ถุง   27  
9. เชือกปอฟาง 1 ม้วนใหญ่   80  
10. หมึกเติม EPSON L360 จำนวน 4ขวด ขวดละ 285
บาท (สีดำ,สีฟ้า,สีเหลือ,สีแดง)  

 1,140  

11. กระดาษสีหน้าเดียวแข็งคละสี สีละ 1 แผ่น จำนวน 
10 แผ่น 

  150  

12. อาหาร 189คน คนละ 50 บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อ   9,450   
13. อาหารว่าง 189คนคนละ 25บาท/มื้อจำนวน 2 มื้อ  9,450   
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน  18,900 7,649  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ(ระบุการใช้เงินตามไตรมาสให้ชัดเจน) 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 



(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) (1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) (1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) (1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

7,649 - 18,900 - - - - - 
 
 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียน ครูท่ีเข้าค่ายร้อยละ 100 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย 

 
- เก็บข้อมูลจากจำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 
- แบบลงทะเบียน 
 

ผลลัพธ ์
1. นักเรียนจำนวน 120 คน สามารถ
ทำกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
- การสังเกตการทำกิจกรรม 

 

 
- แบบบันทึกคะแนนกิจกรรมตามฐาน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 
9.2 นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  
9.3 นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการเรียนปนเล่น 
9.4 นักเรียนกล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง 

 
 
 
ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
      (นางจิราภรณ์   อรัณย์ชนายุธ) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
กิจกรรม กิจกรรมค่ายรักเรียนเขียนอ่าน 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

                   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
                              ความสามารถในการแข่งขัน 

                    ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
                    ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด 
                    การศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้อง 
                                                กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
                                                ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ 
                                                เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                   ข้อท่ี 1 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

มาตรฐานท่ี 3 กระวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                   ข้อท่ี 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

        ได้ 
ผู้รับผิดชอบ นางนพวรรณ  ปัญญาดี  
ลักษณะโครงการ     งานประจำ         โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 

1.หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถท่ีถนัด และความสนใจของตนเองมากขึ้นการจัดกิจกรรม
ค่าย “รักการเรียน เขียน อ่าน” เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน วิชาภาษาไทย



เพิ่มเติม และแก้ปัญหาการเรียน การสอนภาษาไทย ตานโยบาย และพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  จะได้ทักษะนอก
ห้องเรียน จากกิจกรรมต่างๆ เช่น เกม เพลง การแก้ปัญหา และบทบาทสมมติ กิจกรรมดังกล่าวสามารถส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ทักษะด้านการอ่าน การเขียนด้วยความสนุกสนาน และเพิ่มพูนประสบการณ์ทางการอ่าน การเขียนให้กับ
ผู้เรียน เป็นอย่างดี จากเหตุผลดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จึงจัด
กิจกรรมค่าย “รักการเรียน เขียน อ่าน” ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนไปใช้กับการเรียนท่ีสูงขึ้นต่อไป 

 
 

2.วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย 

 2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ในการส่ือสารในชีวิตประจำวัน 
                อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพื่อปรับพื้นฐานความรู้/ทักษะ การคิดวิเคราะห์พัฒนาไปสู่การเรียนท่ีสูงขึ้นไป 
3.เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
        ท่ีไม่ผ่านการพัฒนาตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” 
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
        มีระดับความรู้ความเข้าใจมีทักษะทางด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยผ่านเกณฑ์ 
        ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียน ท้ังหมด 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีความตระหนัก มีความภาคภูมิใจ รู้รักอนุรักษว์ัฒนธรรมทางด้านภาษาไทย   
        และเลือกใช้ภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อื่นได้ 
3.2.2 นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้านภาษาไทยมากขึ้น 
3.2.3 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมวันภาษาไทย 

 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน 1-10 ต.ค. 2564  

 
 

นางนพวรรณ ปัญญาดี 

2 จัดทำโครงการ 11-15 ต.ค. 2564 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 16-20 ต.ค. 2564 
4 รายละเอียดกิจกรรม 1 – 28 ก.พ. 2565 

 



4.1กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมทักษะด้านการอ่านการ
เขียนภาษาไทย 

5 สรุปรายงานผล 1 มี.ค. 2565 
 
 
 
 
 
5.งบประมาณที่ใช้ 15,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. วัสดุ    5,000 
2. ค่าวิทยากร  4,000   
3. ค่าอาหารนักเรียน 100 คน คนละ60บาท   6,000  
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 15,000 4,000 6,000 5,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม  
 15,000      

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1-6 ท่ีไม่ผ่านการพัฒนาตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่าน

 
- สอบถาม 

 

 
- แบบสอบถาม 



ออกเขียนได้” มีระดับความรู้ความเข้าใจมีทักษะทางด้านภาษาไทย  
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด 
ผลลัพธ ์
1.นักเรียนผ่านการพัฒนา 
2.นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออก ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนด้านการอ่าน 
   การเขียนภาษาไทยมากขึ้น 
3.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ 
   ต่อกิจกรรมค่ายรักเรียนเขียนอ่าน 

 
- สอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 
 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านออกเขียนได้เพิ่มมากขึ้น 
 9.2 นักเรียนมีความรู้/ทักษะ การอ่าน การเขียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.3 นักเรียนนำความรู้/ทักษะ การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ไปใช้ในการเรียนท่ีสูงขึ้นต่อไป 

 
 

 

ลงช่ือ                               ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

       (นางนพวรรณ  ปัญญาดี) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 

                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

   ข้อท่ี 1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ผูรั้บผิดชอบ นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด  

ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 

 การเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันจำเป็นต้องเรียนรู้และศึกษาข้อมูลเพื่อทันต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

รอบตัวรวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมเพื่อพัฒนาตนไปสู่เป้าหมายของอนาคตที่ดี การประชาสัมพันธใ์ห้

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยแนะแนวทาง แก้ไขปัญหา คุณภาพชีวิต  และด้าน



การศึกษา เพื่อให้นักเรียนค้นหาตนเอง และพัฒนาตนไปสู่เป้าหมายท่ีดีอย่างมีความสุข โดยงานวิชาการต้องพัฒนา

ส่ือ สถานท่ี วิธีการเพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนก้าวทันโลกและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อให้นักเรียนมีฐานความรู้ในการเลือกโรงเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

2.2 เพื่อมุ่งให้นักเรียน ม.1 และ ม.4 มีโอกาสทางเลือกหลากหลายเพื่อเข้าใจและพัฒนาตนเอง ไปสู่อาชีพ

สุจริตท่ีตนสนใจ 

 

 

 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  ร้อยละ 2 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 เข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนบ้านตาก  
                   "ประชาวิทยาคาร" เพิ่มกว่าปีท่ีแล้ว 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น    
        สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

4. วิธีดำเนินงาน 

5.งบประมาณที่ใช้ 3,500  บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 

รายการและกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน พฤศจิกายน 2564  
 

นางสาวณัฐธิดา ทิอุด 

 

2 จัดทำโครงการ พฤศจิกายน 2564 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พฤศจิกายน 2564 

4 รายละเอียดกิจกรรม พฤศจิกายน 64 – พฤษภาคม 65 

5 สรุปรายงานผล 30 มิถุนายน 2565 



ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.ป้ายไวนิล ขนาด 4*1 เมตร 3,500    

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 3,500    

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-30 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
 

 3,500      

 

8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

1.ร้อยละ 2 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 
เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 

เพิ่มกว่าปีท่ีแล้ว 

 

- การเช็คสถ ิต ิน ักเร ียน
สม ั ค ร เ ข ้ า เ ร ี ยนต ่ อ ใน

ระดับช้ัน ม.1และม.4 

 

- ใบสมัครเรียนต่อของ ม.1และม.4  

ผลลัพธ ์

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 

ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถปรับตัว

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก 

 

- สอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียน  

 
 

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1และ 4 เข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"  
                เพิ่มกว่าปีท่ีแล้ว 
 
 

 



ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         ( นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด ) 

 

 

 

 
 

 
 

 

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 
แผนงาน ท่ัวไป 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                              ให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี 
                              คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     ประเด็นท่ี 7 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย  
          และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
               9. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
ผู้รับผิดชอบ ว่าท่ี ร.ต.ศรัทธาเทพ ปัญญานาค  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. 65 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทั ้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนท่ี
เข้ามาใหม่ทุกคน ให้สามารถผ่านภาวะวิกฤติและสามารดำรงชีวิตอยู่ในสังคมของ   



โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้อย่างรู้เท่าทันและมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

2.1. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการและวิถีทางท่ีจะดำรงตนให้อยู่ในโรงเรียน 
      ได้อย่างมีความสุข 
2.2. เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างมี 
      เหตุผล และประสบความสำเร็จ 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 280 คน  
                             ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 280 คน  
                             ได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพท่ีสมบูรณ์ ท้ังด้านร่างกาย  
                             จิตใจ สติปัญญา และมีคุณธรรมจริยธรรม 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ต.ค. 64  

 
ว่าท่ี ร.ต.ศรัทธาเทพ ปัญญานาค 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน เม.ย. 65 
3 จัดกิจกรรมตามโครงการ พ.ค. 65 
4 ประเมินผลโครงการ ก.ย. 65 
5 สรุปและรายงานผล พ.ค. 65 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 15,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง  9,000   



2. ค่าอุปกรณ์   6,000  
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน  9,000 6,000  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65 - 31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65 - 31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
-  -  15,000 - -  

 
 
 
 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
และ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 90 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 90 

- สังเกต 
- จำนวนนักเรียน 
 

- รายช่ือนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เข้าร่วมกิจกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม 
     และอยู่ในสังคมของ  โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้อย่างมีความสุข 
9.2 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง 

 
 
 



ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (ว่าท่ีร้อยตรีศรัทธาเทพ ปัญญานาค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
แผนงาน ท่ัวไป 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี 
  คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ 
         เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อท่ี 1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อท่ี 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ข้อท่ี 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 



ข้อท่ี 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 
          ชีวิตได้  

ผู้รับผิดชอบ ว่าท่ี ร.ต.ศรัทธาเทพ ปัญญานาค  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 สิงหาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล  
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ กระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนชัดเจน พร้อมท้ังมีวิธีการและเครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานท่ีตรวจสอบได้โดย
มีครู ประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งภายใน และนอกสถานศึกษา ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มี
วิธีการและเครื่องมือ ท่ีชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานท่ีตรวจสอบได้ 
 การท่ีครูท่ีปรึกษารู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลด้านต่างๆอย่างครบถ้วน การเยี่ยมบ้านนักเรียน

จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงค ์ 
2.1. ครูท่ีปรึกษาจะได้ข้อมูลและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างถูกต้อง 
2.2. ครูท่ีปรึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องของตนเอง 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  ครูท่ีปรึกษา จำนวน 23 ห้อง ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูท่ีปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยละ 100 
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ต.ค. 63  

 
ว่าท่ี ร.ต.ศรัทธาเทพ ปัญญานาค 

2 กำหนดระยะเวลาการออกเย่ียมบ้านนักเรียน เม.ย. 64 
3 แต่งต้ังครูท่ีปรึกษาออกเยี่ยมบ้านักเรียน พ.ค. 64 
4 ครูท่ีปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน มิ.ย. 64 – ก.ค. 64 
5 ครูท่ีปรึกษาจัดทำเอกสารออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ส.ค. 64 



6 สรุปรายงานผล ส.ค. 64 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 6,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ค่าเดินทางเย่ียมบ้านนักเรียน  6,000   
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน  6,000   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65 - 31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65 -31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - -  6,000 - -  

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 
ผลผลิต (Outputs) 
1. ครูท่ีปรึกษา 23 ห้อง ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียน 800 คน ได้รับการเย่ียมบ้านจาก
ครูท่ีปรึกษา 

- สัมภาษณ์นักเรียน 
- ดูเอกสาร 
- ดูภาพถ่าย 

- แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน 
- รูปภาพ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



9.1. ครูท่ีปรึกษาได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และได้ข้อมูลท่ีถูกต้องชัดเจน 
9.2. ครูท่ีปรึกษาจะได้ประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อก่อให้เกิดการร่วมมือท่ีจะ         
      ช่วยเหลือดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 

 
 
 
   
ลงช่ือ           ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
      (ว่าท่ีร้อยตรีศรัทธาเทพ ปัญญานาค) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม จัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Class room Meeting) และประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
แผนงาน ท่ัวไป 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ 
                                  ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี 
                                  คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  6.การบริหารจัดการ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ประเด็นท่ี  3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
                             ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ประเด็นท่ี  2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  



ผู้รับผิดชอบ ว่าท่ี ร.ต.ศรัทธาเทพ ปัญญานาค  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2564 และ มิถุนายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
 การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Class room Meeting) เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดและ
สร้างสัมพันธภาพท่ีดีของครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครอง เป็นการสร้างเจตคติท่ีดีให้กับผู้ปกครองในการให้ความร่วมมือ
กับโรงเรียน เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูท่ีปรึกษามีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมและเอื้ออำนวย
ให้ผู้ปกครองได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน  ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ปกครองเห็นพฤติกรรมของบุตรหลานท้ังในด้านบวกและด้านลบ สอดคล้องกับความเป็นจริง มากขึ้น และยังทำ
ให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน เกิดเป็นเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน     ท่ีเข้มแข็ง รู้จักการดูแล
ช่วยเหลือตนเองและช่วยให้บุตรหลานพ้นภัยอันตราย 
 
2.วัตถุประสงค ์ 

2.1. ผู้ปกครองตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน และเป็นท่ีพึ่งของบุตรหลาน 
2.2. ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ในเทคนิควิธีการดูบุตรหลานในสังคมยุคใหม่ 
2.3. ผู้ปกครองมีเจตคติท่ีดีต่อบุตรหลาน มองในส่วนท่ีดีของบุตรหลานสำหรับส่วนท่ีบกพร่องก็ยินดี 

                ร่วมมือปรับปรุงแก้ไข 
2.4. ผู้ปกครองร่วมมือร่วมใจกันสร้างเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข้มแข็ง ร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อการดูแล 

                ช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน และระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 นักเรียน ผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมประชุม ร่วมมือกับครูท่ีปรึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 ผู้ปกครองร้อยละ 90 มีโอกาสได้ร่วมประชุมช้ันเรียน (Class room Meeting) 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ต.ค. 64  

 
นายศรัทธาเทพ ปัญญานาค 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ย. 64 
3 เชิญวิทยากร พ.ย. 64 
4 จัดกิจกรรมตามโครงการ ธ.ค. 64 และ มิ.ย. 65 



5 ประเมินผลโครงการ มิ.ย. 65 
6 สรุปและรายงานผล มิ.ย. 65 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 7,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. น้ำด่ืม  2,000   
2. ค่าอาหารว่างเครือข่ายผู้ปกครอง  1,000   
3. ป้ายนิเทศ (บอร์ดเครือข่าย)   1,000  
4. ป้ายกิจกรรม   3,000  
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน  3,000 4,000  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65 - 31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65 - 31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
4,500 - - - 2,500 - - - 

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
ผลผลิต (Outputs) 
1. ผู้ปกครองร้อยละ 90 มีส่วนร่วมใน
โครงการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
2. ผู้ปกครองร้อยละ 90 ร่วมมือกับ
โรงเรียนเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- สังเกต 
- จำนวนผู้ปกครอง 
เข้าร่วมประชุม 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสรุปผลการจัดประชุมช้ัน
เรียนของครูท่ีปรึกษา 

 



9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1. ผู้ปกครองร่วมมือร่วมใจกันสร้างเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข้มแข็ง ร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน และระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

 
 
 
ลงช่ือ             ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
        (ว่าท่ีร้อยตรีศรัทธาเทพ ปัญญานาค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม  อบรมงานประชาสัมพันธ์ 
แผนงาน กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ 1 นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
                              และมีคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  



มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
     ข้อท่ี 2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
              และแก้ปัญหา 
     ข้อท่ี 4.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

      ข้อท่ี 5. .มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
           1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ข้อท่ี 1.การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
      ข้อท่ี 2.ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ข้อท่ี 3.การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     ข้อท่ี 5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ข้อท่ี 6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     ข้อท่ี1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการติดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      ข้อท่ี 2.ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
      ข้อท่ี 4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     ข้อท่ี 5.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวดาวรุ่ง  แหงมปาน 
ลักษณะโครงการ งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 
1.หลักการและเหตุผล 
    การประชาสัมพันธ์เป็นการประกาศเพื่อช้ีแจง แจ้งข่าว หรือเชิญชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม  การ
ประชาสัมพันธ์มีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้การส่ือสารไม่ผิดพลาดและประสบผลสำเร็จ 
เอกสารประชาสัมพันธ์จะต้องชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นสนใจได้ ผู้เขียนต้องรู้จักเลือกใช้กลวิธี
การเขียน โดยสามารถกำหนดประเด็นความคิด มีทักษะในการเรียบเรียงความคิด และใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน                                         
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์” จัดขึ้นตามโครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อ สร้างเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ อีกท้ัง
เป็นการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดจัดขึ้นในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ 



มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ มีการฝึกทักษะด้านประชาสัมพันธ์จากฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน 
ได้แก่ 1) ฐานการพัฒนาบุคลิกภาพ 2) ฐานพิธีกร 3) ฐานนักจัดรายการ (ดีเจ) 4) ฐานการเขียนนำเสนอข่าวสาร  
และ 5) ฐานการถ่ายภาพให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ และมีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นนักเรียนแกนนำ
ด้านประชาสัมพันธ์ที่สนใจ  
2.วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องกลวิธีในการเขียนข่าวและใช้ภาษาในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่าง   
         ถูกต้อง 
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นพิธีกร นักจัดรายการ  
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการถ่ายภาพ การใช้เทคโนโลยีต่างๆในการออกหน้ากล้องได้ 
 
3.เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
                3.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสนใจในการเป็น 
                        ประชาสัมพันธ์โรงเรียน จำนวน 20 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
                3.2.1 นักเรียนเป็นทีมพิธีกร นักจัดรายการประชาสัมพันธ์โรงเรียนจัดทำรายการนำเสนอกิจกรรม  

                        ภายในโรงเรียน ชุมชน เพื่อเผยแพร่สู่สังคมโลก 
 
 
 
 
 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564  

นางสาวดาวรุ่ง  แหงมปาน
และทีมงานประชาสัมพันธ์

โรงเรียน 

2 จัดทำโครงการ พฤศจิกายน 2564 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ธันวาคม 2564 
4 รายละเอียดกิจกรรม มิถุนายน 2565 
5 สรุปรายงานผล กันยายน 2565 

 
5.งบประมาณที่ใช้  5,000 บาท 



 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ค่าอุปกรณ์ในการอบรม   1,000   
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 2,400    
3. ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ จำนวนหัว 20 คน  800   
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ   800   
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 2,400 2,600   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

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

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
นักเรียนสนใจและเรียนรู้ทำประชาสัมพันธ์โรงเรียน ใบสมัครสมาชิก -แบบรายงานจำนวนสมาชิก 

นักเรียนประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมท้ังในโรงเรียนและ

ชุมชน เผยแพร่สู่สังคมโลก 

-แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
-สัมภาษณ์ 

-จำนวนข่าวสารท่ีเผยแพร่ 
-การทราบข่าวสารกิจกรรมทัน
ด่วนและทันสมัย 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีความรู้เรื่องกลวิธีในการเขียนข่าวและเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ได้โดยมีบุคลิกภาพการเป็นพิธีกรและ

เป็นนักจัดรายการท่ีดี เข้าใจเทคนิคการถ่ายภาพ การใช้เทคโนโลยีต่างๆในการออกหน้ากล้องได้ดี 

 
 
 



ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางสาวดาวรุ่ง  แหงมปาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

           ยุทธศาสตร์ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
                              ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 



ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้อง 
                                                กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
                                                ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ 
                                                 เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1. คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อท่ี 1.มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

มาตรฐานท่ี 3. กระวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อท่ี 1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ 
         ใช้ในชีวิตได้ 

ผู้รับผิดชอบ นางนพวรรณ  ปัญญาดี  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 

1.หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  หมวดท่ี1 บทท่ัวไป ความ

มุ่งหมายและหลักการตามมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมี
ความสุข 

ชนชาติไทยนั้นเป็นชนชาติทีมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเองมาต้ังแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นการพูด การ
ไหว้ การแต่งกาย ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุคหลายสมัย  
แต่ในปัจจุบัน  เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารท่ีทันสมัยเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้ภาษาไทยท่ีเป็นภาษาประจำ
ชาติได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีนี้ด้วย ภาษาไทยทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็เริ ่มเปลี่ยนแปลงไป มีการนำ
สำนวนภาษาต่างประเทศเข้ามาพูดปะปนไทยคำอังกฤษคำ ปัญหาเหล่านี้หากไม่เร่งแก้ไข นับวันภาษาไทยก็จะเสีย
หามากยิ่งขึ้น และท่ีสำคัญคนในปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบถึงท่ีมาท่ีไปของวันภาษาไทยแห่งชาติ 

จากการประเมินทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ ประชาวิทยาคาร ”  พบว่าระดับการเรียน
ของนักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยังมีระดับค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด  จำเป็นท่ีจะต้อง
ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของนักเรียนให้สูงขื้นกว่าเดิม ดังนั้นโครงการนี้ “ส่งเสริม
การพัฒนาเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านภาษาไทย” จึงเป็นโครงการหนึ่งท่ีจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
2.วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยให้กับนักเรียน 
  2.2 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับสูงกว่าเดิม 



 2.3 เพื่อส่งเสริมด้านทักษะในการดำเนินชีวิต ความมั่นใจ กล้าแสดงออก และการนำเอาความรู้ท่ีไป    
                นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
3.เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 
        วันภาษาไทย 
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มีระดับความรู้ความเข้าใจมีทักษะ 
        ทางด้านภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีความตระหนัก มีความภาคภูมิใจ รู้รักอนุรักษว์ัฒนธรรมทางด้านภาษาไทย   
        และเลือกใช้ภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อื่นได้ 
3.2.2 นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้านภาษาไทยมากขึ้น 
3.2.3 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมวันภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน 1-10 ต.ค. 2564  

 
 

นางนพวรรณ ปัญญาดี 

2 จัดทำโครงการ 11-15 ต.ค. 2564 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 16-20 ต.ค. 2564 
4 รายละเอียดกิจกรรม 

4.1 กิจกรรมวันสุนทรภู ่
4.2 กิจกรรมวันภาษาไทย 
4.3 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 

1 พ.ย.2564 - 31 ก.ค.2565 
 



     ทางวิชาการด้านภาษาไทย 
5 สรุปรายงานผล 15 ส.ค. 2565 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 5,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.แฟ้มงาน25x10    250 
2.สมุดรายงาน60g A4 25x20    500 
3.กระดาษ 100 ปอนด ์    500 
4.ปากกาน้ำเงิน 250x1    250 
5.ปากกาแดง 250x1    250 
6.สมุดปกอ่อน20x30    600 
7.สีคลอรีน35x10    350 
8.อาหาร  เครื่องด่ืม  ขนม    800 
9.การแสดงพิธีเปิด 1 ชุด  500   
10.การแสดงละคร 1 ชุด  500   
11.กระดาษสีจัดบอร์ด    500 
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน  1,000  4,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม  
     5,000  

 
8.การประเมินผล 



ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ 
ประชาวิทยาคาร ” ร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย 
2.นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ 
ประชาวิทยาคาร ” มีระดับ
ความรู้ความเข้าใจมีทักษะ
ทางด้านภาษาไทย  ผ่านเกณฑ์ไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวน
นักเรียนท้ังหมด 

 
- สอบถาม 

 

 
- แบบสอบถาม 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.การประเมินผล (ต่อ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลลัพธ ์
1.นักเรียนมีความตระหนัก   
มีความภาคภูมิใจ  รู้รักอนุรักษ์
วัฒนธรรมทางด้านภาษาไทย  

 
- สอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 
 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 



และเลือกใช้ภาษาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้  พร้อมท่ีจะเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อื่นได้ 
2.นักเรียนมีความมั่นใจ  กล้า
แสดงออก ใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้าน
ภาษาไทยมากขึ้น 
3.นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมวันภาษาไทย 

 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนได้รับการพฒันาความรู้และทักษะทางด้านภาษาไทยท่ัวถึง  สามารถนำไปใช้ใน 
      ชีวิตประจำวันๆได้ 
9.2 นักเรียนประสบผลสำเร็จทางด้านการแข่งขันวิชาการ  ได้รับยกย่องชมเชยจากบุคคลท่ัวไป 
9.3 นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข กล้าแสดงออก มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความตระหนักเห็นคุณค่า 
     ในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยในด้านการใช้ภาษาไทย 
 

 

ลงช่ือ                                ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

        (นางนพวรรณ  ปัญญาดี) 

 

 

 

กิจกรรม วันคริสต์มาส 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  



สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานสนอง สนอง
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี1.หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของ 
               แต่ละระดับช้ัน 

ข้อท่ี 2.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
                              และแก้ปัญหา 

มาตรฐานท่ี 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อท่ี 1.การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวดาวรุ่ง  แหงมปาน    
ลักษณะโครงการ     โครงการประจำ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ      

1.หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน ทำให้นักเรียน  ได้รับ

ความรู้ทั ้งทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน จะทำให้  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดังนั้นการจัด มี
กิจกรรม ประเพณีที่ส่งเสริมผู้เรียนให้รู ้จักประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของต่างประเทศ จะเป็น  
การบูรณาการเรียนรู้ ซึ่งควรจะอนุรักษ์ ตลอดจนนักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณี  วัฒนธรรม 
ดังนั้นหากสามารถจัดหาวิธีการเสริมสร้างองค์ความรู้ ดังกล่าวให้แก่เด็กและเยาวชน อีกท้ังการ เรียนรู้ ประเพณีท้ัง
ของชาวไทยและชาวตะวันตกในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ  เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จำเป็นที่จะต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณีดังกล่าวในการ ฝึกฝนด้านการใช้ภาษา
ท่าทาง การพูดการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการสืบทอดการปฏิบัติต่อไป  โรงเรียนบ้านตาก “ประชา
วิทยาคาร” ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้พิจารณา จัดโครงการพัฒนาส่งเสริม
ภาษาต่างประเทศ ขึ้น เพื่อมุ่งสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องลงในกิจกรรม  เฉลิมฉลองการสังสรรค์และ
กิจกรรมต่างๆ  เช่น การ์ดอวยพร การแสดงละคร บอกถึงความเป็นมาของวันคริสต์มาส การแข่งขันครอสเวิร์ด  
แข่งขัน Spelling bee  แข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ท่ีจัดให้มี
ในกิจกรรมวันคริสต์มาส 
 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมร่วมฉลองวันคริสต์มาส วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการทำงาน  



                ร่วมกับผู้อื่น 
     2.2 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการแสดงวันคริสต์มาส 
                มากยิ่งขึ้น  
      2.3 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในหมู่คณะ สนุกสนาน เกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ได้ 
                อย่างเต็มท่ีและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ  ตลอดจนกล้าแสดงออกในทาง 
                ท่ีถูกต้อง 
3. เป้าหมาย   
     3.1. เชิงปริมาณ  
        3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 80 สามารถจัดกิจกรรมทางภาษาตาม 
                   ความสนใจได้ 
     3.2. เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะภาษาอังกฤษและเข้าใน 
        วัฒนธรรมในของเจ้าของภาษา 
3.2.2 นักเรียน เกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

 3.2.3 นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน เกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออกด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
                  อย่างเต็มท่ี มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และใช้ภาษาอังกฤษได้ 
4. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน  
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64 - ก.ย. 64 

นางสาวดาวรุ่ง  แหงมปาน 
2 จัดทำโครงการ ต.ค. 64- ก.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64- ธ.ค. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม พ.ย. 64- ธ.ค. 64 
5 สรุปรายงานผล ธ.ค. 64– ม.ค. 65  
 
5.งบประมาณที่ใช้ 5,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 



 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ขนมและของรางวัล     3,000   
2. อุปกรณ์และวัสดุการแสดง   2,000  

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 5,000    
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย.65 - 31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค.65 - 31 ก.ย.65) 

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

8.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  
   ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80  มีความรู้  
   ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ นำเสนอ  
   หรือเกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออกด้านการใช้ 
   ภาษาอังกฤษอย่าง เต็มท่ี มีความรู้ความสามารถ 
   ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และใช้ภาษาอังกฤษได้ 

 
- สอบถามผู้เข้ารับการอบรม  
- ประเมินกิจกรรม 
- สัมภาษณ์ 

 
- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ ์
1.คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
   และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ประเพณี และวัฒนธรรม  
   คริสต์มาส ท่ีถูกต้องเกิดค่านิยมท่ีดี  
2.นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ 
   และมีความมั่นใจ สามารถปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมในสังคม 
   ได้อย่างมีความสุข 
3.นักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้ภาษาและ 
   กล้าแสดงออก        

 
- สอบถามผู้เข้ารับการอบรม  
- ประเมินกิจกรรม 
- สัมภาษณ์ 

 
- แบบสอบถาม 
  ความพึงพอใจ 
- แบบประเมิน 
  กิจกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 



9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนได้จัดกิจกรรมร่วมฉลองวนัคริสต์มาส วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการทำงาน 
      ร่วมกับผู้อื่น 
9.2 นักเรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการแสดงวันคริสต์มาสมากยิ่งขึ้น  
9.3 นักเรียนเกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มท่ีและกล้าแสดงออกในทางท่ี 
      ถูกต้อง 

    
 
  
   ลงช่ือ                                     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นางสาวดาวรุ่ง   แหงมปาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
                              ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 

            วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ผู้รับผิดชอบ  นางชลอ พิมพรม     
ลักษณะโครงการ    งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤษภาคม  2565 –  30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมในปัจจุบันเน้นกระแสทางวัตถุมากเกินไปยากที่จะหาทางสกัดกั้นให้เยาวชนหลงมัวเมาไปกับ
ความเจริญเหล่านั้นได้ แต่ขณะเดียวกันทางด้านจิตใจ  คุณธรรม  จริยธรรมของคนเริ่มเสื ่อมถอยลงเป็นลำดับ  
จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความเจริญ  ความงดงามทางด้านจิตใจ  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  สามารถนำหลักธรรมมาพัฒนาชีวิตของตนได้  ตลอดถึงสภาพสังคมรอบด้านของโรงเรียนต้องผจญต่อ
การปัญหายาเสพติด  ปัญหาครอบครัวแตกแยก จึงทำให้สภาพจิตใจของนักเรียนขาดกำลังใจ  โรงเรียนจึงต้องช่วย
ดูแลนักเรียนให้มีจิตใจท่ีเข้มแข็งขึ้น ท่ีจะต้องต่อสู้ไปสู่สังคมต่อไป จนต้องมีโครงการคุณธรรมจริยธรรมนี้ขึ้นมา 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริมนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตามค่านิยม  
      12 ประการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 8 ประการ 
2.2 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนของชาติเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  นำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติและ 
     พัฒนาชีวิตให้อยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข 

 2.3 เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ได้ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 8 ประการ 
 3.1.2 นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้มีมีคุณธรรมจริยธรรม นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 3.1.3 นักเรียนทุกคนเป็นคนดีของสังคมได้ 



    3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนเข้าใจชีวิตท่ีแท้จริงและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมร้อยละ 80 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน 14 กันยายน 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2 จัดทำโครงการ 15 กันยายน 2565 

ครูชลอ พิมพรม    
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 16 พฤษภาคม 2565 
4 รายละเอียดกิจกรรม 13 มิถุนายน 2565 ครูครูชลอ พิมพรม และคณะครู 
5 สรุปรายงานผล 30 กันยายน 2565 ครูชลอ พิมพรม    

 
5.งบประมาณที่ใช้ 30,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ท่าน 3,600    
2.ค่าอาหารว่างและกลางวัน นักเรียนจำนวน 
140  คน  คนละ 100 บาท 

 14,000  
 

4.ค่าวัสดุ-อุปกรณ์-ไวนิล   12,400  
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 30,000    

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ งบประมาณ 30,000 บาท 

7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 
ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 
ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - - - 30,000 - - - 
 
 
 
 



 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รบัการปลูกฝังให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม 

 
-สอบถาม 

 

 
-แบบสอบถาม 

ผลลัพธ ์
1. นักเรียนเข้าใจชีวิตท่ีแท้จริงและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 
-สอบถาม 

 
-แบบสอบถาม 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีความรู้ในคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการและคุณลักษณะท่ีพึง 
     ประสงค์  8  ประการได้ 
9.2 นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
9.3 นักเรียนทุกคนเป็นคนดีของสังคมได้ 
 

   
 
 
 ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              (นางชลอ พิมพรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงาน พัฒนาผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอ้ย่างมี 
                               คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ 
                                                เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 
                     คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธัญชนก   แก้วทุ่น    
ลักษณะโครงการ    งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 

1.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีสาระสำคัญตามมาตรา ๖ ว่า การจัดการศึกษา 
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การส่งเสริมกิจกรรมท่ีจะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กร สภานักเรียนและกรรมการนักเรียนเป็นกลไกสำคัญท่ีจะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม 
และเป็นองค์กรท่ีจะปลูกฝังทัศนคติค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม
และประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยท่ีมั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดกับ
นักเรียนทุกคน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกท่ีดีของหมู่คณะ  
  รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทางที่ดี ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและมติของสังคม มีความสามัคคี ให้เกียรติผู้อื่น เป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อสังคม และ
เป็นอนาคตของชาติสืบไป 
      
2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าท่ีตาม 



             ระบบประชาธิปไตย 
 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึง่ประโยชน์ท้ังปวงของโรงเรียน 
 3.เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
3.เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียน ครู บุคลากร ในโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ผู้ปกครอง และชุมชน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 มีความเข้มแข็ง เข้าใจบทบาทหน้าท่ี สามารถดำเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยได้ 
                             ครบถ้วน นักเรียนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาส 
                             แสดงความสามารถในด้านการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา และสังคม โดยยึด 
                             หลักนิติธรรม ความสมานฉันท์ได้เต็มศักยภาพ 
 
 4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564  

 
ครูธัญชนก แก้วทุ่น 

2 จัดทำโครงการ ตุลาคม 2564 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พฤศจิกายน 2564 
4 รายละเอียดกิจกรรม มิถุนายน-กันยายน 2565 
5 สรุปรายงานผล กันยายน 2565 

 
5.งบประมาณที่ใช้  10,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
2. เข็มคณะกรรมการสภานักเรียน 
3. เกียรติบัตร 
       -  เกียรติบัตรเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
       -  เกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน 
4. วัสดุอุปกรณ์ให้ความรู้ในกิจกรรมหน้าเสาธง 

 
 

3,500 
3,500 

 

 
 

1,500 
 
 

1,500 

 



รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน  7,000 3,000  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-30 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
6,500 - - - 3,500 -   - 

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
-นักเรียน ครู บุคลากร ในโรงเรียนบ้านตาก 
“ประชาวิทยาคาร” ผู้ปกครอง และชุมชน 

 
- ประเมินจากผลงานของนักเรียน 

 
-ผลงานนักเรียน 

ผลลัพธ ์
-มีความเข้มแข็ง เข้าใจบทบาทหน้าที ่ สามารถ
ดำเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยได้ครบถ้วน 

 
-ประเมินจากผลงานของนักเรียน 

 

 
-ผลงานนักเรียน 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีวินัยในการปกครองตนเองได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
9.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม 
9.3 นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข 
9.4 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในระบบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 



ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางสาวธัญชนก  แก้วทุ่น) 
 
 
 
 
 

กิจกรรม To be number one 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                  ข้อท่ี 7. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 

       วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
                ข้อท่ี 10. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบ นายธานี  สุวรรณปัญญา  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  

1.หลักการและเหตุผล 
การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข้าใจ

ธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น กล่าวคือ ช่วงวัยรุ ่นเป็น ช่วงชีวิต

ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่โดยมีหลักดำเนินการดังนี้ ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าแสดงออกและ
ช่วยเสริมสร้างความ ภาคภูมิใจใช้ส่ือดนตรี  กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน สร้าง

ความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันท่ีสำคัญสำหรับเยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัย

จากปัญหายาเสพติดใช้หลักการดำเนินงาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่สนใจ  

สร้างสุขและเกิดสุข 

2.วัตถุประสงค์ 



2.1 เพื่อการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้เท่าทันภัยยาเสพติด ไม่หลงผิดเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
 
 
 
 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

     3.1.1 ร้อยละ 90 ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  
             เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรม To be number one 
3.2 เชิงคุณภาพ 

              3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกฝนปฏิบัติ 
                      กิจกรรมต่างๆตามท่ีตนเองถนัด มาร่วมแข่งขันตามรายการท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน 

พ.ย.64 
นายธานี  สุวรรณปัญญา  

2 จัดทำโครงการ 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
4 รายละเอียดกิจกรรม ธ.ค.64 – ส.ค.65  
5 สรุปรายงานผล 30 ก.ย. 65 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 5,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.ค่าดำเนินการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนบ้านตาก 
“ประชาวิทยาคาร” 

  5,000  

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 5,000    



หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย.65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

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

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.ร้อยละ 90  ของนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนบ้านตาก “ประชา
วิทยาคาร” เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรม 
To be number one 

 
การตรวจสอบรายช่ือ 

 
ใบลงลายมือช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

ผลลัพธ ์
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชา
ว ิทยาคาร” ร ู ้ จ ัก ใช ้ เวลาว ่ าง ให ้ เกิด
ประโยชน์ ฝึกฝนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ตามที ่ตนเองถนัด มาร ่วมแข่งขันตาม
รายการท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น 

 
1.การสอบถาม การสัมภาษณ์ 
2.จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมต่างๆท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีความรู้เท่าทันปัญหาภัยยาเสพติด หันมาร่วมกันป้องกัน และคอยระวังภัยยาเสพติดกัน 
     มากขึ้น 
9.2 นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันภัยยาเสพติดท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้นอย่างน้อย   
     ร้อยละ 80  
 
 
 

 



ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นายธานี  สุวรรณปัญญา) 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 
                                       ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี1.หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล  

มาตรฐานท่ี 1. คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อท่ี 1.2 .ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบ นางบุษบา  สิงห์ไฝแก้ว  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
ด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)มีตามนโยบายถึงการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตาม

นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง และขยายผล
แนวความคิดนี้สู่สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร   ในโรงเรียนให้เกิด รู้และตระหนักถึง
ความสำค ัญของการปฏ ิบ ัต ิตนตามค่าน ิยมหล ัก 12 ประการ ผ ่านกระบวนการเร ียนร ู ้ ในโรงเร ียน                                                                                                      
.     คสช.มีเป้าหมายสร ้างคนในชาติให้ม ีค ่าน ิยม 12 ประการ ดังน ี ้ค ือ 1.ม ีความร ักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ครูบาอาจารย์ 4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอัน
งดงาม 6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมี



พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูก ต้อง 8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9.มีสติ
รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จัก  อดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอ
กินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 11.มีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของ
ศาสนา และ 12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองจากความสำคัญ
ดังกล่าวโรงเรียนจึง ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการขึ้น   

 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อปลูกผังให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม โดยปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก 12    
      ประการ 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับข้อมูลการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมตามค่านิยมหลัก  
         12 ประการ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนทุกคนสามารถนำหลักค่านิยมหลัก 12 ประการ ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อ 
        จะได้เป็นพลเมืองดี  ของชาติและของโลกต่อไป 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน พ.ค.65 นางบุษบา สิงห์ไฝแก้ว 
2 จัดทำโครงการ ม.ิย.65  
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ม.ิย.65  
4 ดำเนินการ มิ.ย.65-ก.ค.65  
5 สรุปรายงานผล ก.ย.65  

 
5.งบประมาณที่ใช้ 4,000 บาท 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 



1.รางวัลวาดภาพค่านิยม12 ประการ  
 

  1,200 
2.กรอบรูปสำเร็จขนาด A3    600 
3.กระดาษปก     400 
4.สต๊ิกเกอร์บอร์ด    1,000 
5.กล่องเอนกประสงค์    300  
6.ไมล์โคโฟนพร้อมสาย    400 
7.กรรไกร     100 
 รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 

 
  4,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม  
   4,000    

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.น ักเร ียนร ้อยละ 100 ได้รับ
ข้อมูลการปลูกฝังคุณธรรมและ
จร ิยธรรมตามค่าน ิยมหลัก 12 
ประการ 

 
- การสอบถาม 

 

 
- แบบสอบถาม 

ผลลัพธ ์
1.นักเรียนทุกคนสามารถนำหลัก
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ไปใช้ใน
การดำเน ินชีว ิตเพ ื ่อจะได ้ เป็น
พลเมืองดี  ของชาติและของโลก
ต่อไป 

 
 
- การสัมภาษณ์ 
 

 
 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



9.1 นักเรียนรับทราบข้อมูลการปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ และนักเรียนมีความตระหนักตามหลัก
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 
 

ลงช่ือ                               ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางบุษบา  สิงห์ไฝแก้ว) 

 
 
 
 
กิจกรรม ต่อต้านยาเสพติดโลก 
แผนงาน กิจการนักเรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ข้อท่ี 1.ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ  
         ระดับช้ัน 
ข้อท่ี 2.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ 
         แก้ปัญหา 
ข้อท่ี 9.การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ผู้รับผิดชอบ  นายอนุภัทร  พรมเสน 
ลักษณะโครงการ   งานประจำ   โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 1 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดนั้นถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ  การระบาดท่ีกระจายตัวอย่างรวดเร็วใน

สังคมไทย เป็นปัญหาท่ีแก้ไขได้ยากมาก เนื่องจากคนไทยในสมัยปัจจุบันไม่รู้จักการหลีกเล่ียงเพราะอยากรู้ อยาก
ลอง บางคนมีความโลภที่จะหาเงินทางลัด โดยการนำมาขายเพื่อหวังกำไรที่มากมายมหาศาล โดยไม่คำนึงถึง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีควรปฏิบัติต่อประเทศชาติ ผลจากการเห็นแก่ตัวของกลุ่มคนเหล่านี้ ส่งผลต่อเด็กเยาวชนของ
ไทยที่จะมีอนาคตในภายภาคหน้าที่สดใส แต่กลับต้องหลงเชื่อ โดยการอยากรู้อยากลองสารเสพติดเหล่านั้น ถูก
การชักจูง การมั่วสุม และการหลอกให้เป็นเครื่องมือในการค้าขายสารเสพติด ถ้าเยาวชนทุกคนตกเป็นทาสของยา



เสพติดอนาคตของประเทศคงจะพบกับการสูญเสียอย่าง ใหญ่หลวงเป็นแน่แท้ ยาเสพติดไม่มีผลดีต่อร่างกายและ
ยังให้โทษอีกมากมายมหาศาล เนื่องจากเยาวชนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสังคมอย่างเพียงพอ ครอบครัวควร
เป็นแบบอย่างในการให้ความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องกับเยาวชน เพื่อเป็นการช่วยกันขับเคล่ือนไปในทางท่ีถูกท่ี
ควร สิ่งเสพติดนั้นจะเข้าหากลุ่มเยาวชนได้อย่างง่ายมาก เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความคึกคะนองพอสมควร ถ้า
ปล่อยให้ส่ิงเสพติดนั้นทำลายเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ประเทศไทยคงต้องพบกับส่ิงเลวร้ายอย่างยิ่ง จากคำ
กล่าวที่ว่า เยาวชนเป็นอนาคตของชาติ ถ้าไม่ป้องกันและให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ และการหลีกเล่ียงจากยาเสพติดแก่
เยาวชน อนาคตของชาติคงถูกทำลายด้วยยาเสพติดเป็นแน่ 
 ด้วยเหตุนี้หลักสูตรการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด การรู้โทษที่ร้ายแรงของสิ่งเสพติดและสุดท้ายขาดไม่ได้คือ การรู้จักการหลีกเลี่ยงจากส่ิง
เสพติด จึงจัดทำโครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนไทย ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ภายใต้โครงการเรียนรู้การจัดการอย่าง เก่ง ดี มี สุข     
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
 2. เพื่อให้นักเรียนรู้พิษภัยของยาเสพติด 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมต่อต้านยาเสพติด 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
3.2.2 นักเรียนไม่ยุง่เกี่ยวกับยาเสพติด 
 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64 

นายอนุภัทร  พรมเสน 

2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 

4 รายละเอียดกิจกรรม ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 

5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 



 
5.งบประมาณที่ใช้  10,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 

รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรู้แกนนำยาเสพติด  1,000   

2. ค่าอาหารว่าง 140 ชุด 140*25   3,500  

3. ค่าอาหารเท่ียง 70 ชุด 70*40   2,800  

4.ค่าเครื่องตรวจสารเสพติด   1,000  

5.ค่าจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด    1,700  

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 10,000 1,000 9,000  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
 

   10,000    

 
8.การประเมินผล 



ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อย
ละ 100 

 

- การตรวจสอบรายช่ือ 

 

- ใบลงลายมือช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

ผลลัพธ ์

1.นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

2.นักเรียนมีสุขภาพดี 

 

- ตรวจปัสสาวะ 

- การสอบถาม 

- การสัมภาษณ์ 

 

- แบบตรวจปัสสวะ 

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนได้ความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จริง 
9.2 นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และการเรียนในรายวิชาต่างๆต่อไป 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นายอนุภัทร  พรมเสน) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรม โครงการวันสำคัญ 
แผนงาน ท่ัวไป 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ 
                                                ความต้องการของการพฒันาประเทศ 
                                                ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาค ส่วนมี  
                                                ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
          ข้อท่ี 6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อ 2.ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
           ข้อ 5.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
           เรียนรู้  

ผู้รับผิดชอบ นายธีรวัช   นิลขลัง  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน  2565 



1.หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาต้ังแต่อดีต มีวันสำคัญต่าง 
ๆ  มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา   แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ 
ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความสำคัญ ขาดจิตสำนึก
ในการเป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่าย  

โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จึงได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณ
ค่าการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวันทำให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มี
ความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 
  

 
2.วัตถุประสงค์  

1.1 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านวัดโรงเรียน 
1.2 เพื่อให้นักเรียนครูและผู้ปกครองได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกันในวันสำคัญต่างๆ 

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
          3.1.1 นักเรียนครูและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกนัในวันสำคัญต่างๆ 

3.1.2 นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ต.ค. 64  

 
นายธีรวัช   นิลขลัง 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ต.ค. 64 
3 จัดทำโครงการ ต.ค. 64 
4 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 

5.งบประมาณที่ใช้ 30,000 บาท 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 



ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อกล่องเก็บอุปกรณ์  - 2,000  
กิจกรรมท่ี 2  วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา       - 3,000  
กิจกรรมท่ี 3 วันแม่แห่งชาติ  1,000 1,000  
กิจกรรมท่ี 4 วันปิยมหาราช   - 1,000  
กิจกรรมท่ี 5 วันลอยกระทง  2,000 4,000  
กิจกรรมท่ี 6 วันพ่อแห่งชาติ  1,000 1,000  
กิจกรรมท่ี 7 วันไหว้ครู  1,000 1,000  
กิจกรรมท่ี 8 วันขึ้นธาตุเดือนเก้า   - 5,000  
กิจกรรมท่ี 9 วันขึ้นปีใหม่ – วันเด็กแห่งชาติ  2,000 5,000  
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 30,000 7,000 23,000  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
14,000 -  -   - - 16,000  

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 
ผลผลิต (Outputs) 
1.นักเรียนครูและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
ในวันสำคัญต่างๆ ร้อยละ 80   

- สอบถามนักเรียน 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

8.การประเมินผล (ต่อ) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนเข้าใจชีวิตท่ีแท้จริงและสามารถ
ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

- สอบถามนักเรียน 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



9.1 นักเรียนมีความรู้ในคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการได้ 
9.2 นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
9.3 นักเรียนสามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
 
 
 

 
ลงช่ือ                             ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
         (นายธีรวัช   นิลขลัง) 

 
 
 
 
 

กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านตาก 
แผนงาน วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. ตาก ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล  

มาตรฐานท่ี 2. กระบวนการบริหารและจัดการ  
   ข้อท่ี 5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นางบุษบา  สิงห์ไฝแก้ว  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 มกราคม 2565 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายให้โรงเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ในการ
นี้โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้ตระหนัก ถึงการเรียนประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เด็กและ
เยาวชน   มีความรู้และความเป็นมาของชุมชนของตนมากขึ้น  และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านตากขึ้น  
 



2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น   
2.3 เพื่อให้โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ  
 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 จัดมุมแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
                     3.2 เชิงคุณภาพ 

           3.2.1 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียน 
                   ให้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น และภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
 
 
 

 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ม.ค.65 นางบุษบา สิงห์ไฝแก้ว 
2 จัดทำโครงการ ม.ค.65  
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ก.พ.65  
4 ดำเนินการ ก.พ.65  
5 สรุปรายงานผล ก.ย.65  

5.งบประมาณที่ใช้ 4,000 บาท 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.ไวนิ่ว    1,000 
2.รางวัลวาดภาพบ้านตากในอดีต     1,400 
3.กรอบรูป      1000 
4.กระดาษกาว 2  หน้า -3 เอ็ม 1 ม้วน     100 



 5.สต้ิกเกอร์บออร์ด     500 
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 4,000    

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม  
 4,000      

 
 
 
 
 
 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.มีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 1 มุม 

 
- การสำรวจ 

 
- แบบสำรวจ 

ผลลัพธ ์
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
และภูมิใจในท้องถิ่นของตน  

 
- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม 
 

 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น และภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

 
 
 
 



 
 

ลงช่ือ                              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางบุษบา  สิงห์ไฝแก้ว) 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

กิจกรรม ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 5.จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี1.หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
          ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางบุษบา  สิงห์ไฝแก้ว  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ก.ค. 65 - 31 ก.ย.65 

1.หลักการและเหตุผล 



ตามที ่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีนโยบายให้โรงเรียนจัดทำโครงการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ในการ
นี้โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้ตระหนัก ถึงการเรียนประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เด็กและ
เยาวชน   เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ ในชุมชน เพื่อให้เยาวชนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอด
ประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน เชื่อมโยง เครือข่ายในการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง โดย
กลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา ต่อสู้กับกระแสของการ รุกของวัฒนธรรมยุคใหม่โดยการรวมกลุ่มเยาวชนและ
ชุมชน โดยตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน มีความเข้าใจ รากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื ้อกูล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการศึกษาเรียนรู้ วิถีการดำรงชีวิต ชุมชน ภูมิปัญญาพื้นบ้านท่ีมีมาช้านาน บนพื้นฐานของ
ธรรมชาติท่ีเกี่ยวพันสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน จึงได้จัดทำโครงการขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น โบราณสถาน 
     และโบรณวัตถุ 
2.2 เพื่อสร้างโอกาสให้คนจากท้องถิ่นอื่นหรือนักท่องเท่ียวได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และ  
     ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
2.3 เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น  
     ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษา  
     วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น โบราณสถานและโบรณวัตถุ สืบไป 
 
 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 60 คน ได้ศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับภูมิ 
        ปัญญาท้องถิ่นโบราณสถานและโบราณวัตถุ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        โบราณสถานและโบราณวัตถุไปเผยแพร่ให้กับผู้คนในชุมชนได้ 
3.2.2 นักเรียน นักศึกษา ประชาชนตลอดจนผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา  
        ท้องถิ่นโบราณสถานและโบราณวัตถุ เกิดความรู้สึกรัก หวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์  
        ให้คงอยู่สืบไป 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 



1 ประชุมวางแผน พ.ค.65 

นางบุษบา สิงห์ไฝแก้ว 
2 จัดทำโครงการ ม.ิย.65 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 

ก.ค.65 
4 รายละเอียดกิจกรรม 
5 สรุปรายงานผล ส.ค.65 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 4,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.ค่าเหมารถ   1,200  
2.ไวนิลประวัติบ้านตาก    800 
3.ค่าวิทยากร    1,500   
4.น้ำด่ืมขวด    250 
5.กระดาษปริ้นรูป    250 
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 4,000    

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม  
     4,000  

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 60 คน ได้ศึกษา หาความรู้ 
   เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นโบราณสถานและโบราณวัตถุ 

 
- การสำรวจ 

 

 
- แบบสำรวจ 

8.การประเมินผล (ต่อ) 



ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลลัพธ ์
1.นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่นโบราณสถานและโบราณวัตถุไปเผยแพร่ให้กับผู้คนในชุมชนได้ 
2.นักเรียน นักศึกษา ประชาชนตลอดจนผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นโบราณสถานและโบราณวัตถุ เกิดความรู้สึกรักหวงแหน 
   และร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

 
- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม 
 

 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ครู นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกิดความรู้สึกรัก หวงแหนและร่วมกัน  
     อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 
 
 
 
 

ลงช่ือ        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางบุษบา  สิงห์ไฝแก้ว) 

 
 
 
 
กิจกรรม พัฒนาห้องภูมิปัญญา 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
                              ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 



ผู้รับผิดชอบ  นางพรทิพย์   เตจ๊ะ    
ลักษณะโครงการ    งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 15 พฤษภาคม  2565 –  30 กันยายน 2564 

1.หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยห้องภูมิปัญญาของโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"  ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาใหม่
จึงจำเป็นต้องมีการจัดภูมิทัศน์ภายในห้องให้เหมาะสมและสวยงาม  ซึ่งสอดกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545  ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษาต้องส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่  
ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ในโรงเรียน ชุมชน  และสืบทอดให้
คนรุ่นถัดไปอย่างต่อเนื่อง   
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ภูมิปัญญาไทย 
 2.เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ 
 3.เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ภูมิปัญญาไทยมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันไตรสิกขา 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จำนวน 721 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ห้องภูมิปัญญา มีวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้เหมาะสมและน่าสนใจต่อการเรียนรู้ของ 
         นักเรียน 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน 20 พฤษภาคม 2565  

 
ครูพรทิพย์  เตจ๊ะ 

 

2 จัดทำโครงการ 25 พฤษภาคม 2565 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 1 มิถุนายน 2565 
4 รายละเอียดกิจกรรม มิถุนายน-สิงหาคม 2565 
5 สรุปรายงานผล 30 กันยายน 2565 

 
5.งบประมาณที่ใช้  8,000 บาท 
 



6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ตู้ไม้วางของ 
2. กาวสองหน้าแบบหนา,ตะปูตอกป้ายไวนิล, ลวด, สี
เคลือบมัน , แปรงทาสี 
4. ผ้าสี และผ้าลูกไม้ 

  4,000 
 

1,000 
1,000 

 
 

2,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น   6,000 2,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-30 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - 8,000 - -  - 

 
 
 
 
 
 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยา
คาร” จำนวน 721 คน ได้เข้าศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ห้องภูมิปัญญา 

- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบความพึงพอใจ 

ผลลัพธ ์  
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบความพึงพอใจ 



2. ห้องภูมิปัญญา มีวัสดุอุปกรณ์และแหล่ง
เรียนรู้เหมาะสมและน่าสนใจต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 9.2 เพื่อจัดภูมิทัศน์ในห้องภูมิปัญญาให้สวยงาม 
 9.3 ห้องเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งห้องให้มีบรรยากาศท่ีน่าอยู่ 
 
 
 
 

ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางพรทิพย์   เตจ๊ะ) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
กิจกรรม     จัดหาและผลิตส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย  
แผนงาน     วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้การศึกษา 



มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อท่ี 1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อท่ี 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ข้อท่ี 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อท่ี 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 
           ชีวิตได้  

ผู้รับผิดชอบ นายพีรพล  สุรจันทร์กุล  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม2564– 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากส่ือการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยมีน้อยมาก  ซึ่งจำเป็นต้องใช้ประกอบ

ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความรู้ท่ียั่งยืน คงทน ท้ังประหยัดเวลาในการเรียนการสอน จำเป็นอย่าง
ยิ่งต้องจัดส่ือวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร จึงจำเป็นต้องพัฒนาส่ือสารการเรียนการสอน
ให้ได้ตามมาตรฐานเพียงพอ และเอื้อต่อการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดังนั้นจึงควรจัดหาส่ือวัสดุ 
อุปกรณ์ อุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน ที่สามารถใช้การได้ สะดวก ทนทาน และเพียงพอต่อการ
ให้บริการนักเรียน และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่มาใช้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้สถานศึกษาใช้ในการผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีได้มาตรฐาน เป็นแหล่งให้บริการด้านการ 
     เรียนการสอนแก่นักเรียน และครูสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในโรงเรียน 



 2.2 เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการด้านการเรียนการ 
                สอนเพิ่มเติม และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน และครูสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนของผู้เรียนให้มากท่ีสุด 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 เครื่องฉายทึบแสง จำนวน 1 เครื่อง 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ใช้ส่ือได้รับความสะดวกสบาย  

                             ประหยัด มีเวลาเพิ่มขึ้น และนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน 25-30 กันยายน 2564  

 
นายพีรพล สุรจันทร์กุล 

2 จัดทำโครงการ ธันวาคม 2564 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ธันวาคม  2564 
4 รายละเอียดกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2565 
5 สรุปรายงานผล มีนาคม  2565 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 20,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.เครื่องฉายทึบแสง จำนวน 1 เครื่อง    20,000 
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน    20,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 



ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
20,000        

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ครูได้ผลิตส่ือการเรียนการสอนเพื่อใช้กับนักเรียน  
    โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” เข้าร่วม   
    กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ร้อยละ 80 

 
-การสอบถาม 
-การเช็คช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบบันทึกรายช่ือ 

ผลลัพธ ์
1.นักเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ใช้ส่ือ  
   ได้รับความสะดวกสบาย ประหยัด มีเวลาเพิ่มขึ้น   
   และนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 

 
-การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบประเมินความพึง 
 พอใจ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   9.1 สถานศึกษามีส่ือการเรียนการสอนท่ีได้มาตรฐานทันสมัย เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการด้านการเรียน 
        การสอนแก่นักเรียนมากขึ้น 
   9.2 ให้สถานศึกษามีเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการให้บริการด้านการเรียน การสอน  
         เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน และครูสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    9.3 เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 
 
 
ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
        (นายพีรพล   สุรจันทร์กุล) 

 
 
 



 
 
 
 

กิจกรรม ค่ายสืบสานภูมิปัญญา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
                              ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 

  วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ผู้รับผิดชอบ  นางชลอ พิมพรม   
ลักษณะโครงการ    งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2565   –  30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
  หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ฯให้การศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา ความรู้และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขรวม ถึงการกำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ให้เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนเองตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ มาตรา 7 มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นพระประมุข ประชาธิปไตยเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการเรียนรู้ และ
การฝึกฝนต้ังแต่วัยเด็กให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เท่ียงธรรม ปลูกฝังวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยให้เกิด ขึ้นกับตัวนักเรียนจนสามารถนำวิถีชีวิตประชาธิปไตยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ด้วย
เหตุผลดังกล่าว การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงามแก่นักเรียนจึงเป็นส่ิงท่ีพึงให้เกิดข้ึนเป็นอย่างยิง่ โรงเรียน



บ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการค่ายวิชาการสังคมศึกษา สืบสาน
ภูมิปัญญาอนุรักษ์วฒันธรรมไทย ขึ้นดังกล่าว 
 
 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนของชาติเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติ 
              และพัฒนาชีวิตให้อยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข 
 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก หวงแหนและช่วยกันอนุรกัษ์และรักษาในแหล่งเรียนรู้และภูมิ 
              ปัญญาท้องถิ่นอำเภอบ้านตากสืบต่อไป 
 3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีกิริยามารยาทท่ีดี ประพฤติตนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามอัตลักษณ์ 
              ของโรงเรียน 
3.เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จำนวน 100 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้มีมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตได้ 
                             อย่างมีความสุข ร้อยละ 70 
 4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน 1 กันยายน 2564 

 
ครูชลอ พิมพรม 

2 จัดทำโครงการ 6 กันยายน 2564 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 

5 กรกฎาคม 2565 
4 รายละเอียดกิจกรรม 
5 สรุปรายงานผล 30 กันยายน 2565 

5.งบประมาณที่ใช้  25,000 บาท 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. พัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา   
    และวัฒนธรรม 

   3,600 
 

8,000 
 

13,400 
 

 
 



2. นักเรียนตระหนัก หวงแหนและช่วยกันอนรุักษภ์ูมิ  
    ปัญญาท้องถิ่นสืบไป 
3. ป้ายไวนิลแหล่งเรียนรู้ในอำเภอบ้านตาก    

 
 

 
 
 

 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น   25,000    
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 25,000 บาท 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-30 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - 25,000 - -  - 

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  
จำนวน 100 คน 

 
ประเมินจากแบบ
ประเมินผลโครงการและ
กิจกรรม 

 
แบบประเมินผลโครงการและ
กิจกรรม 

ผลลัพธ ์
นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้มีมีคุณธรรม

จริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมี

ความสุข 

 
ประเมินจากแบบ
ประเมินผลโครงการและ
กิจกรรม 

 
แบบประเมินผลโครงการและ
กิจกรรม 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีความรู้ในคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 9.2 นักเรียนตระหนกั หวงแหนและช่วยกันอนรุักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบไป 
   

 
 
 

ลงช่ือ                               ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางชลอ พิมพรม) 



 
 
 
 
 

กิจกรรม พัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

แผนงาน วิชาการ 

สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการ 

                                                ศึกษา 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อท่ี 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

   ข้อท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด  

ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 

2 ข้อ 14 กำหนดให้สถานศึกษา “จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ด้วยการกำหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา และจัดแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา” เพื่อให้การบริหารงานของ

โรงเรียนเป็นไปตามกฎกระทรวงอย่างมีคุณภาพ จึงมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาให้มีความพร้อมการทบทวนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของตนเองให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา 

มาตรฐานใดที่ทำได้ดีแล้วก็ต้องรักษาให้ดีขึ้น เพื่อให้มีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายใน และคุณภาพ

ผู้เรียน ตลอดจนการสนับสนุนปัจจัยต่างๆอย่างเพียงพอก็จะส่งผลให้สถานศึกษาดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้ในหลักสูตรของระดับคุณภาพไว้ให้มีความยั่งยืน และเป็นปัจจุบัน 

2. วัตถุประสงค์ 



2.1 เพื่อดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2.2 เพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอก 

 2.3 เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4 เพื่อนำผลการประเมินท้ังภายในและภานอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู ครูอัตราจ้างและบุคลากรผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  จำนวน 60  

                  คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
          3.2.1 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้ท่ีมี  

                  ส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม ผู้เรียนเกิดความรู้และ 

                  ทักษะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย 
4. วิธีดำเนินงาน 

5.งบประมาณที่ใช้ 10,620 บาท 

6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 

รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.โต๊ะทำงาน    5,000 

2.เก้าอี้     2,500 

3.แฟ้มตราช้าง 444 A4 จำนวน  24 อัน      1,920  

4.ป้ายสามเหล่ียม จำนวน  24 อัน      1,200  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน พฤศจิกายน 2564  

 

นางสาวณัฐธิดา ทิอุด 
2 จัดทำโครงการ พฤศจิกายน 2564 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พฤศจิกายน 2564 

4 รายละเอียดกิจกรรม พฤศจิกายน 64 – กันยายน 65 

5 สรุปรายงานผล 30 กันยายน 2565 



รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน      3,120 7,500 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 

7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

10,620        
 

8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

1. 1.คร ู  บ ุคลากร ผ ู ้ เ ร ี ยน และผ ู ้ ท่ี
เกี ่ยวข้องร้อยละ 80 มีความเข้าใจ
เชื่อมั่นในแนวทางการปฏิบัติกิจกรรม
ได้อย่างมีคุณภาพ 

 

- สอบถาม ครู บุคลากร  

  ผู้เรียน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

- แบบสอบถาม  

ผลลัพธ ์

1.โครงการมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ของสมศ./สพฐ. ร้อยละ  80   

 

- ประเมินโครงการ 

- สรุปผลการดำเนินงาน 

 

- แบบประเมินโครงการ 

- แบบรายงานการปฏิบัติงานฯ 

 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครู บุคลากร  ผู้ปกครองและผู้ท่ีมีส่วน 
     เกี่ยวข้องมีความเข้าใจให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะได้ตาม 
     มาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 

 



ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         ( นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด ) 

 

 

กิจกรรม โสตทัศนะศึกษา 
แผนงาน ท่ัวไป 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี 
          คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ 
         เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
                 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                      ข้อท่ี 1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
                 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                      ข้อท่ี 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
                      ข้อท่ี 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                     ข้อท่ี 1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้  
                               ในชีวิตได้  
ผู้รับผิดชอบ นายอดิสรณ์  บุราณรัตน์  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 สิงหาคม 2565 

1.หลักการและเหตุผล      
      การบริการงานโสตทัศนะศึกษาเป็นงานท่ีให้บริการกับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
และบุคคลภายนอกท่ีมาขอใช้งานดังนั้นเพื่อให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีวัสดุอุปกรณ์ 
ท่ีพอเพียงและทันสมัย 
2.วัตถุประสงค์  
    2.1 เพื่อให้บริการนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 



    2.2 เพื่อให้บริการหน่วยงานภายนอก 
    2.3 เพื่อใช้ในงานผลิตส่ือการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
3.เป้าหมาย 
   3.1. ด้านปริมาณ   
         ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนในโรงเรียนได้ใช้ห้องโสตทัศนศึกษา    
   3.2. ด้านคุณภาพ   
         ให้บริการด้านส่ือสารการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ต.ค. 64  

นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์ 

 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
ม.ค. 64  

3 จัดทำโครงการ 

4 สรุปรายงานผล พ.ค. 65  

 
5.งบประมาณที่ใช้ 15,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้

งบประมาณ 

 

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 

รายการและกิจกรรม 

 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

พาวเวอร์มิกซ ์ 8,500   8,500 

ไมค์ลอย  4,500   4,500 

ไมค์สาย  2,000   2,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 15,000    

 



7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

15,000 -   - - -  

 
 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 

ผลผลิต  

1.ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียน

ในโรงเรียนได้ใช้ห้องโสตทัศนะ

ศึกษาอย่างประทับใจ    

2. ให้บริการด้านส่ือสารการสอน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

- สอบถามนักเรียน 

 

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ ์

1. นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์งานโสต

ในการจัดกิจกรรม อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

- สอบถามนักเรียน 

 

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 นักเรียนใช้เรียนและทำกิจกรรมร่วมกัน 
           9.2 ครูได้รับบริการในการประชุม อบรม สัมมนา 
   9.3 บริการงานโสตทัศนะศึกษาของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
   9.4 บริการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
                                            ลงช่ือ                                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 



 (นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์) 
    
 

 

 

 
 

กิจกรรม ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
แผนงาน บริหารท่ัวไป 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

         ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด 
                              การศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาค 
                                                ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   ข้อท่ี 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายธานี  สุวรรณปัญญา  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
อาคารสถานท่ี  บรรยากาศ  และส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน และเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการสอนของครู โรงเรียนจึงจำเป็นต้องมีการจัดสร้างอาคารและจัด
สภาพแวดล้อม  บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  ต้องทำการวางแผนอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ต้องจัดหาและพัฒนา
อาคารสถานที่เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ  และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัย  ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับ
แผนงานโครงการและกิจกรรมของโรงเรียน   และผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้วย 



2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 

  2.2 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม 
 2.3 เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในโรงเรียน 
 2.4 เพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาด อาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ 
 2.5 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
 
 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน อาคารประกอบ ร้อยละ 80 
  3.1.2 ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตามห้องเรียนต่างๆ ร้อยละ 80 
  3.1.3 ทำนุบำรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนร้อยละ 90 
  3.1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานร้อยละ 80 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนท่ีมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
3.2.2 นักเรียนและครูได้ใช้บริการอาคารและสถานท่ีได้สะดวกและปลอดภัยถูกสุขลักษณะ 
3.2.3 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดร่มรื่น สวยงาม 
3.2.4 นักเรียนและครูได้ใช้บริการอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำห้องส้วมได้สะดวก  
        และเพียงพอ 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน กันยายน 64 – ตุลาคม 64 

นายธานี  สุวรรณปัญญา 
2 จัดทำโครงการ ตุลาคม 64 - กันยายน 65 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ตุลาคม 64 - กันยายน 65 
4 รายละเอียดกิจกรรม ตุลาคม 64 - กันยายน 65 
5 สรุปรายงานผล กันยายน 65 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 200,000 บาท 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. จัดซื้อ ไม้กวด ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ   26,000  
2. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ล้าง เติมน้ำยาแอร์ 20,000    
3. เปล่ียนสารกรองน้ำด่ืม ตู้น้ำด่ืม 2 เครื่อง 6,000    
4. เปล่ียนน้ำยาดับเพลิง 6,000    
5. ปรับปรุงพัดลมห้องเรียน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ในห้องเรียน 

20,000    

6. ซ่อมแซมอาคาร เรียน  40,000   
7. ปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคาร 3 และบริเวณ 
    โดยรอบโรงเรียน 

 20,000   

8. สร้างแหล่งเรียนรู้โรงเรียน (จุดเช็คอิน 
   ประจำโรงเรียน) 

 40,000   

9. ซ่อมแซมโต๊ะประชุม โต๊ะ- เก้าอี้ นักเรียน   8,000  
10. ตัดแต่งต้นไม้ภายในโรงเรียน 4,000    
11. ธงประดับ ต่างๆ ในกิจกรรม ชาติ ศาสนา 
     พระมหากษัตริย์ 

  10,000  

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 200,000 บาท 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1                               

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2                                 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3                       
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4                                 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
80,000  50,000  50,000  20,000  

 
 
 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.ปร ับปร ุ ง ซ ่ อมแซมอาคาร เร ียน 
ห้องเรียน อาคารประกอบ ร้อยละ 80 
2.ปร ับปร ุงซ ่อมแซมคร ุภ ัณฑ ์ ตาม
ห้องเรียนต่างๆ ร้อยละ 80 
3.ทำนุบำรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนร้อยละ 90 
4.จัดซื้อครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้
งานร้อยละ 80 

 
- สอบถาม 
- การสำรวจ และการประเมิน 
- การจัดซื้อครุภัณฑ์ 

 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสำรวจ และแบบประเมิน 
- เอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ผลลัพธ ์
1.นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนท่ีมีความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
2.นักเรียนและครูได้ใช้บริการอาคาร
และสถานที่ได้สะดวกและปลอดภัยถูก
สุขลักษณะ 
3.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่ม
รื่น สวยงาม 
4.นักเรียนและครูได้ใช้บริการอาคาร
เรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำห้องส้วม
ได้สะดวกและเพียงพอ 

 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 
- การประเมินความพึงพอใจ 
 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 



 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
9.2 นักเรียนได้เรียนรู้จากห้องเรียนท่ีมีความพร้อม มีสภาพดีภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
 
 
 

ลงช่ือ                                ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายธานี  สุวรรณปัญญา) 

กิจกรรม การจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 
แผนงาน งบประมาณ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด      
                              การศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาค 
         ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อท่ี 5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข้อท่ี 6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ นายสันติกรานต์  ธีระเชีย 
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
วัสดุสำนักงานมีความสำคัญต่อดำเนินงานในสถานศึกษา เพราะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดการจัดการ

เรียนการสอนและงานอื่น ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
          เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ การ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพโรงเรียนต้องมีวัสดุท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้นการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  
2.วัตถุประสงค ์ 

2.1. เพื่อให้ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ ต่อการใช้งานใน  



      สถานศึกษา 
3.เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ ต่อการใช้งานใน     
                  สถานศึกษา 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูและบุคลากร สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        และประสิทธิผล 
 

 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  

 
คณะทำงานพัสดุ 

2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 
5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 202,686 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. กระดาษ A4 80 แกรม 1   12,000  
2. กระดาษ A4 70 แกรม (สำหรับโรเนียว)    68,000  
3. กระดาษเกียรติบัตร 180g A4 20 รีม รีมละ 230 บาท   3,000   
4. กระดาษโฟโต้ 150g  10 รีม รีมละ 280 บาท   2,500  
5. กระดาษการ์ดสีขาว 150g 20 รีม รีมละ 90 บาท   1,500  
6. กระดาษเทาขาว80 แผ่น แผ่นละ 8 บาท    500  
7. กระดาษบรู๊ฟ 200 แผ่น แผ่นละ 4 บาท   600  



 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
8. หมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไข   58,000  
9. หมึกปริ้นท์เตอร์   9,000  
10. ซองราชการสีน้ำตาลพิมพ์ครุฑ 15 พับพับละ    150 
บาท 

  1,500  

11. แฟ้มเสนอเซ็น    1,000  

12. สมุดทะเบียน    1,500  

13. ท่ีเย็บกระดาษ เบอร์ 10 10 ตัวตัวละ 60 บาท   600  

14. ลวดเสียบ    1,500  

15. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์10   2,000  
16. ลวดเย็บกระดาษเบอร์35    1,000  
17. คลิปดำ 110    1,000  
18. ปากกา 200 ด้าม ด้ามละ 5 บาท   900  
19. ปากกาไวท์บอร์ด    3,000  
20. หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 40 ขวดขวดละ 80 บาท   2,000  
21. แปรงลบกระดาน 20 อัน อันละ 20 บาท   400  
22. เทปกาวสองหน้า 1/2” 10 ม้วน ม้วนละ 20 บาท   1,200  
23. เทปใส1/2” 10 ม้วนม้วนละ 15 บาท   1,000  
24. ผ้าเทปกาว 1”    400  
25. สต๊ิกเกอร์ใส20 ม้วนม้วนละ 25 บาท   700  
26. กาวน้ำ10 ขวดขวดละ 20 บาท   200  
27. กาวลาแท็กซ์ 32” 10 ขวดขวดละ 60 บาท   500  
28. ตลับชาต 10 ตลับตลับละ 50 บาท   500  
29. หมึกเติมตลับชาต    300  
30. เครื่องปรับอากาศ    20,000 
31. กาวสองหน้าอย่างหนา 3M 3 เมตร   1,000  
32. กาวสองหน้าอย่างหนา 3M 5 เมตร   1,000  



 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
33. กระดาษการ์ดสี ทำปก   1,300  
34. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์8   586  

35. ลวดเย็บ ตัวยิง   500  

36. ซองจดหมาย   2,000  

   182,686 20,000 
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน (สองแสนสองพันหกร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) 202,686 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65 - 31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65 - 31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
53,000 - 53,000  53,000 - 43,686  

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.ครูและผู้เรียนร้อยละ 100 มีวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ  
ต่อการใช้งานในสถานศึกษา 

 
- การจัดซื้อวัสดุ 

 

 
- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลลัพธ ์
1.โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
- สอบถาม 
 

 
- แบบสอบถาม 

 



9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูและบุคลากร  ร้อยละ  100  ได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ และเพียงพอต่อการใช้งาน 
9.2 โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
ลงช่ือ     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
        ( นายสันติกรานต์  ธีระเชีย ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม พัฒนางานนโยบายและแผน 
แผนงาน นโยบายและแผน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี  4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี  6. การบริหารจัดการ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         ข้อท่ี 2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปิยะนุช  เพชรมะโนรา  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
อาคารสถานท่ี  บรรยากาศ  และส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน และเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการสอนของครู  รวมถึงห้องปฎิบัติการ ในงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากหน้าท่ีการสอน  สถานท่ีทำงานควรมีความปลอดภัยและเหมาะแก่การปฏิบัติงาน 
2.วัตถุประสงค์  

2.1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการทำงาน นโยบายและแผนและคล่องตัวพร้อมให้บริการกับ 



      บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน   
2.2. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดของงานด้านนโยบายและแผนของโรงเรียน 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100  

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 วัสดุอุปกรณ์ของงานนโยบายและแผนมีความพร้อมต่อการรับบริการแก่บุคลากรทาง 
                             การศึกษา 
  3.2.2 งานนโยบายและแผนมีตู้เอกสาร มีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบระเบียบง่ายต่อ 
                             การค้นหาเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64 

น.ส.ปิยะนุช  เพชรมะโนรา 
2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 
5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 15,418 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 



ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์    15,418 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น        15,418 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค.65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย.65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
15,418 -  - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยา
คาร” ร้อยละ 100  

 
- เช็คสถิติจากใบผ่านแผน 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 
- ตารางสถิติการเขียนขอใช้งบประมาณ
จากใบผ่านแผน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 



ผลลัพธ ์
1.ห ้องนโยบายและแผนม ีความ
สะดวกพร้อมต่อการรับบริการแก่   
บุคลาการทางการศึกษา ร้อยละ 70 

2.ห้องนโยบายและแผนมีการจัดเก็บ
เอกสารอย่างเป็นระบระเบียบง่ายต่อ
การค้นหาเอกสาร ร้อยละ 70 

 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ห้องนโยบายและแผนท่ีมีความปลอดภัยเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
9.2 ห้องนโยบายและแผนมีความสะดวกต่อการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
ลงช่ือ         ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
        (นางสาวปิยะนุช  เพชรมะโนรา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ปรับปรุงห้องบริหารท่ัวไปและห้องแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แผนงาน กิจการนักเรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  



มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพผู้เรียน 
ข้อท่ี 1.ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ 
         ระดับช้ัน 
ข้อท่ี 2.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ 
         แก้ปัญหา 
ข้อท่ี 9.การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ผู้รับผิดชอบ  นายอนุภัทร  พรมเสน 
ลักษณะโครงการ   งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 1 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้มีห้องบริหารทั่วไปและห้องแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้ผู้รับบริการได้ใช้ในสถานศึกษา งานบริหารท่ัวไปและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ขอห้องเพื่อปรับปรุง แต่ยังขาด
วัสดุ ครุภัณฑ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต้องใช้ในห้องบริหารท่ัวไปและยาเสพติด เพื่อให้นักเรียน ครู
และผู้ปกครองนักเรียน ได้เข้ารับบริการ แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองเข้ารับบริการด้านต่าง ๆ มีห้องความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนใช้ประโยชน์ในห้องบริหารท่ัวไปและจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด 
 2.3 เพื่อใช้เป็นห้องแก้ไขพฤติกรรมเกี่ยวเนื่องด้วยงานบริหารท่ัวไป พฤติกรรมนักเรียน และยาเสพติด 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ใช้เป็นห้องแก้ไขพฤติกรรมเกี่ยวเนื่องด้วยยาเสพติด 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ใช้เป็นห้องบริหารท่ัวไป แก้ไขปัญหายาเสพติดและแก้ไขพฤติกรรมอย่างสมบูรณ์ 
3.2.2 ใช้เป็นห้องค้นคว้าการต่อต้านยาเสพติดโลกออนไลน์ 
 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  

 
นายอนุภัทร  พรมเสน 

2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 



4 รายละเอียดกิจกรรม ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 
5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 

5.งบประมาณที่ใช้  24,100 บาท 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. เครื่องเย็บเข้าเล่ม 1 ตัว - - 1,500 - 

2. ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน 2 ช้ัน ขนาด 150 ซม 1 ตู้  - - - 16,000 

3. แท่นตัดเทปใสขนาด1นิ้ว เบอร์ 25 แกนใหญ่ 1 ตัว - - 370 - 

4. แฟ้มห่วงใส่เอกสารสันกว้าง 3นิ้ว 3 อัน - - 450 - 

5. กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง 2 กล่อง  - - 600 - 

6. ตะกร้าเก็บเอกสารพลาสติก มีฝาปิด 2 ใบ - - 300 - 

7. กระดาษการ์ดสีขาว 150g  4 รีม - - 360 - 

8. พลาสติกเคลือบ ขนาดA4 2 แพ็ค - - 700 - 

9. แม็กเย็บกระดาษ เบอร์10 1 ตัว - - 250 - 

10. แล็คซีนขนาด 2 นิ้ว 12 ม้วน (คละสี) - - 600 - 

11. หมึกเครื่องปริ้น brother สีดำ 1 ช้ิน - - 280 - 

12. หมึกเครื่องปริ้น brother สีฟ้า 1 ช้ิน - - 230 - 

13. หมึกเครื่องปริ้น brother สีชมพู 1 ช้ิน - - 230 - 

14. หมึกเครื่องปริ้น brother สีเหลือง 1 ช้ิน - - 230 - 

15. แฟลชไดร์ฟ 128gb 1 อัน - - 500 - 

16. ปกใส ขนาดA4 3 แพ็ค - - 600 - 

17. กระดาษโพสอิท 2 แพ็ค - - 400 - 

18. สันรูดพลาสติก A4 ขนาด 7 มิลลิเมตร 2 แพ็ค - - 500 - 

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน - - 8,100 16,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 



งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

24,100 - - - - - - - 

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

1.นำวัสดุเข้าสำนักงาน 

 

- วัสดุใช้การได้จริง 

 

- ทดสอบใช้ 

ผลลัพธ ์

1. ได้ใช้วัสดุภายในห้องจริง 

2.นักเรียนแกนนำยาเสพติดได้ใช้วัสดุจากห้องยาเสพติด 

 

- ทดลองใช้ 

- สังเกต  

 

- ทดสอบใช้ 

- แบบสังเกต 

 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ห้องยาเสพติดมีเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการทางการเพียงพอต่อความ 
      ต้องการของนักเรียน ครู และบุคลากรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
9.2 นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมในห้องยาเสพติดเพื่อต่อต้านยาเสพติด 
 
 
 

ลงช่ือ      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นายอนุภัทร  พรมเสน) 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ปรับปรุงห้องพยาบาลและจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ 
แผนงาน ท่ัวไป 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 



สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ 
                                                เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ข้อท่ี 1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  ข้อท่ี 2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ข้อท่ี 3.ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
                              กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้อท่ี 4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  ข้อท่ี 5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ข้อท่ี 6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อท่ี 4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบ นายธีรวัช   นิลขลัง  
ลักษณะโครงการ งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564– 30 สิงหาคม  2565 

1.หลักการและเหตุผล การมีสุขภาพดี ถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทย  แต่ปัจจุบัน
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้สาเหตุ
เนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมท้ังทางกายภาพและทาง
สังคม ซึ่งนับวันแนวโน้มของปัญหาเหล่านี้ย่อมมีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพ
ต้ังแต่แรกเริ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ท่ีคุกคามต่อสุขภาพได้ 
 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น  
เพื่อมุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้เกี ่ยวกับตนเอง และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว รวมทั้งการ
แสดงออกที่เหมาะสมของตนเพื่อหลีกเล่ียงในสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศ การใช้
ยาและสารเสพติด ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาพท่ีดีต่อไป 
 
 
 
2.วัตถุประสงค์  
    1.1 เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลท่ีได้มาตรฐานเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียน และครู   



    1.2 เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยเพิ่มข้ึน 
 
3.เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
          3.1.1 ผู้เรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมาใช้บริการภายในห้องปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น จำนวน 728 คน  
   3.2 เชิงคุณภาพ 
          3.2.1 ผู้เรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนท่ีมาใช้บริการได้รับการดูแลปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และมีความรู้ 
                  ด้านสุขภาพอนามัยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 90 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  

 
นายธีรวัช นิลขลัง
   

2 จัดทำโครงการ ต.ค. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ต.ค. 64 
4. ดำเนินการตามโครงการ ม.ค.65 
5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 20,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ค่ายาเวชภัณฑ์    8,000  
2. ตู้เก็บอุปกรณ์     4,000  
5. ฟิล์มกันแดด C2 หน้าต่าง   3,000  
6. จัดทำแอพพลิเคช่ันการเข้าใช้ห้องพยบาล   5,000  
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 20,000  

 
 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 



 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
20,000 - -  - - -  

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 
ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาล   
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพท่ีดี 

 
- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบสอบถาม 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีสุขนิสัย  
      สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี บุคลากรและนักเรียนมีความรู้การดูแลปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
      และมีความรู้ด้าน สุขภาพอนามัยเพิ่มข้ึน  
 

 
 

 
ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นายธีรวัช   นิลขลัง) 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอนดนตรี 
แผนงาน อาคารสถานท่ี 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                 4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

ผู้รับผิดชอบ  นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์ 
ลักษณะโครงการ    งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน  2564 –  30 ธันวาคม 2564 

1.หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในสาระดนตรี จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้เรื่อง

ดนตรี และใช้ห้องปฏิบัติการดนตรีสอนดนตรีอย่างสม่ำเสมอ และมีนักเรียนสนใจเข้ามาสมัครเรียนดนตรีกันเป็น
อย่างมาก  ในปัจจุบันมีการเปิดสอนวงดนตรีหลายประเภทเช่น วงดุริยางค์สากล วงสตริง วงดนตรีไทย และวง
อังกะลุง   ปัญหาท่ีพบในตอนนี้คือ ห้องเรียนคับแคบเนื่องจากเครื่องดนตรีมีจำนวนมากและไม่มีท่ีเก็บเครื่องดนตรี 
ห้องซ้อมดนตรีก็มีไม่เพียงพอกับวงดนตรีท่ีเปิดสอน และทำให้เกิดปัญหาเวลาซ้อมพร้อมๆกัน และเวลานักเรียนมา
เรียน พื้นท่ีนั่งเรียนก็เหลือน้อย        

ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรี 
เพื่อให้ผู้เรียนให้มีความสุขกับการมาเรียน และการฝึกซ้อมดนตรีเพื่อจะช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน ของกลุ่มสาระต่างๆ ของชุมชนและของหน่วยงานต่างๆท่ีขอความร่วมมือมา       
 
2.วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนานักเรียนท่ีเรียนดนตรีให้มีอุปกรณ์ท่ีดีและทันสมัย 
 2.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีเครื่องเสียงท่ีมีคุณภาพ ท่ีน่าเรียนรู้และน่าฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางดนตรี 
 
 



 
 
 
 
 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 มีเครื่องเสียงท่ีมีคุณภาพ และราวเตอร์อินเทอร์เนต ประจำห้องดนตรี จำนวน 1 เครื่อง 
  3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 60 ได้ใช้เครื่องเสียงท่ีดี และมีสัญญาณอินเนตท่ีมีคุณภาพ 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ผู้เรียนมีเครื่องเสียงท่ีดีและมีคุณภาพ เหมาะกับการฝึกซ้อมทักษะด้านดนตรี 
  3.2.2 ผู้เรียนสามารถแสดงออกทักษะทางด้านดนตรีได้อย่างดี และมีสุนทรียภาพ 
 4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน 1 ตุลาคม 2564  

 
คณะครูหมวดศิลปะ 

2 จัดทำโครงการ 5 ตุลาคม 2564 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2564 
4 รายละเอียดกิจกรรม 10 พฤศจิกายน 2564 
5 สรุปรายงานผล 30 ธันวาคม 2564 

 
5.งบประมาณที่ใช้  18,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. จัดหาเครื่องเสียง 1 เครื่อง    18,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น    18,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 



7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 
ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-30 มิ.ย.65) 
ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-30 ก.ย.65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

18,000        
 
 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. มีช้ันวางเครื่องดนตรี 

 
- การสังเกตุ 

 
- แบบสังเกตุ 

ผลลัพธ ์
1.ผู้เรียนมาใช้ห้องปฏิบัติการซ้อมดนตรีร้อยละ 60 
2.ผู้เรียนนำวงดนตรีต่างๆออกช่วยงานสังคม ปีละ 20 ครั้ง 

 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์  

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์  

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆในสังคมได้ 
9.2 นักเรียนมีความสุขเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติการซ้อมดนตรี 
 

 
ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงห้องแนะแนว 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอ้ย่างมี 
                              คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1. คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อท่ี 4.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการและการบริหารจัดการ 
 ข้อท่ี 5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ข้อท่ี 6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อท่ี 2.ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริญญา   จันทร์คณา 
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
ห้องแนะแนวสำหรับให้บริการกับนักเรียน จำเป็นต้องมีการจัดและปรับปรุงห้องเพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร 

ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน  เนื่องด้วยห้องแนะแนวที่ให้บริการกับนักเรียนในปัจจุบัน วัสดุ
และอุปกรณ์ หลายอย่างชำรุดตามกาลเวลา  รวมทั้งยังขาดวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อการให้บริการ จึงจำเป็นต้องมี



การจัดห้องแนะแนวขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ของนักเรียนแต่ละ
คน เพื่อท่ีครูประจำช้ัน ผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้เพื่อช่วยส่งเสริม แก้ไข ปรับปรุง 
นักเรียนให้มีการพัฒนาตนเอง ดังนั้นห้องแนะแนวนับว่าเป็นแหล่งความรู้ของนักเรียนอีกท่ีหนึ่งท่ีสำคัญไม่แพ้
ห้องสมุดขนาดย่อม ๆ เนื่องจากห้องแนะแนวจะมคีวามรู้ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการทางแนะแนวต่าง ๆ 
ท้ัง 5 ด้านแล้วยังมีประโยชน์สำหรับเด็กท่ีต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อ อาชีพ  บุคลิกภาพ การปรับตัว 
ตลอดจนการเข้ารับบริการให้คำปรึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้ารับบริการทางด้านแนะแนวได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อจัดห้องแนะแนว   สำหรับบริการนักเรียนท่ีได้มาตรฐานและทันสมัย 
 2.2 เพื่อให้ห้องแนะแนวมีเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการทางการแนะแนวท้ัง   
                5 ด้าน มีเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ครู และบุคลากรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.3 มีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดบรรยากาศท้ังภายนอก และภายในห้องแนะแนวที่เอื้อต่อ 
                การให้บริการ 
 2.4 มีการจัดให้มุมให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม 
               มีส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีความทันสมัย มีความเพียงพอต่อความต้องการ และมีความเหมาะสม 
               กับนักเรียน ครู บุคลากร และคนในชุมชน 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ได้เข้าใช้บริการ 
                        ห้องแนะแนวได้รับการอำนวยความสะดวกและเพียงพอต่อความต้องการ สามารถนำ 
                        ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ร้อยละ 95 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ห้องแนะแนวที่ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย มี

ความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน คร ู บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การให้บริการแนะแนว สามารถดำเนินการบริการงานแนะแนวทั้ง 5 ด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน กันยายน 2564 นางสาวศิริญญา จันทร์คณา 

 2 จัดทำโครงการ ตุลาคม 2564 



3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พฤศจิกายน 2564 
4 ดำเนินการ ตุลาคม 2564 -  กุมภาพันธ์ 2565 
5 สรุปรายงานผล มีนาคม 2565 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 15,000 บาท 
 
 
 
 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร    3,000 
2.เครื่องปริ้นเตอร์สีแบบถ่ายเอกสารและสแกนได้    5,000 
3หน้าต่างบานเล่ือนจำนวน 2 ช่อง รวมติดต้ัง   7,000  
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน    15,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
15,000 -       

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 



ผลผลิต 
1.นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง ได้เข้าใช้
บริการห้องแนะแนวได้รับการอำนวยความสะดวก
และเพียงพอต่อความต้องการ สามารถนำความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสาร ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ร้อยละ 95 

 
- แบบสำรวจการเข้าใช้
บริการ 

 
- แบบสำรวจ 
 

ผลลัพธ ์
1.ห้องแนะแนวที่ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ มีสื ่อการเรียนรู้ที ่ทันสมัย มีความ
สอดคล้องก ับความต ้องการของนักเร ียน ครู  
บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการให้บริการแนะแนว สามารถดำเนินการ
บร ิการงานแนะแนวท ั ้ ง  5 ด ้ าน ได ้อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ 

 
- แบบประเมิน 

 
- แบบประเมิน 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 มีห้องแนะแนว สำหรับบริการนักเรียนท่ีได้มาตรฐานและทันสมัย 
 9.2 ห้องแนะแนวมีเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการทางการแนะแนวทั้ง 5  
               ด้าน เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ครู และบุคลากรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.3 ห้องแนะแนวมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศท้ังภายนอก และภายในห้องแนะแนวเอื้อต่อการ 
                ให้บริการ 
 9.4 มีมุมให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม มีส่ือการ 
                เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการ เหมาะสมกับนักเรียน ครู บุคลากร และคน 
                ในชุมชน 

 
 
 

 
ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวศิริญญา จันทร์คณา) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาให้มีคุณภาพ  

แผนงาน บริหารท่ัวไป 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 

                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 

                                                การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวนิดา พลอยมา 

ลักษณะกิจกรรม/โครงการ        งานประจำ              โครงการใหม่         โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินงาน    ตลอดปีงบประมาณ 

1.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 ว่าด้วยการจัดการศึกษามาตรา 22 การจัดการ

ศึกษาต้องยึดหลักว่าด้วยผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญ



ท่ีสุด ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
แล้ว ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือบรรยากาศของการเรียนซึ่งประกอบด้วย  สภาพห้องเรียนที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ ส่ือ
เทคโนโลยีมีความทันสมัย ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและเรียนอย่างมีความสุข ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 จัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องช่วยสอน ประจำห้องปฏิบัติการ 
 
3.  เป้าหมาย 
        3.1  เชิงปริมาณ  
            3.1.1  Smart TV   จำนวน  1  เครื่อง 
                     3.1.2  ปริ้นท์เตอร์  จำนวน  1 เครื่อง 
         3.2  เชิงคุณภาพ 
       3.1.2 มีห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และสามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน ตุลาคม นางวนิดา พลอยมา 

2 จัดทำโครงการ พฤศจิกายน นางวนิดา พลอยมา 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พฤศจิกายน นางวนิดา พลอยมา 

4 รายละเอียดกิจกรรม พฤศจิกายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

5 สรุปรายงานผล กุมภาพันธ ์ นางวนิดา พลอยมา 

5.งบประมาณที่ใช้  20,000 บาท 
6.รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 

รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. Smart TV    15,000 

2. ปริ้นเตอร์สำหรับสำนักงาน    5,000 

          รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน    20,000 



 

7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

    20,000  -      

 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 
ผลผลิต 
1. Smart TV   จำนวน 1 เครื่อง 
2. ปริ้นเตอร์    จำนวน 1 เครื่อง 

 
-การตรวจสอบคุณภาพ 

 
-เอกสารการจัดซื้อจากพัสดุ 

ผลลัพธ ์
1.มีห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และสามารถใช้
งานได้อย่างมีคุณภาพ 

 
-สังเกต สัมภาษณ์ 
ครูและนักเรียน 

 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ/เป้าหมายความสำเร็จ  
9.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีอุปกรณ์ ครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอนท่ีทันสมัย ส่ือนวัตกรรมท่ี 
     เพียงพอกับนักเรียน 
9.2 ห้องเรียนมีคุณภาพสามารถใช้จัดการเรียนการสอน 
 

                 

ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

          ( นางวนิดา พลอยมา ) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพห้องเรียนอุตสาหกรรม 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                              ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ท่ัวถึง 
                              ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี คุณภาพผู้เรียน 
          1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อท่ี 2. กระบวนการสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  



          แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อท่ี 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     ข้อท่ี 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตได้ 

ผู้รับผิดชอบ นายสันติกรานต์ ธีระเชีย 
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่องระยะเวลา
ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
ด้วยปัจจุบันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ในปีการศึกษา 2565 ได้มีการดำเนินการจัดการ   

เรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติม ด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ รายวิชา งานเขียนแบบเบื้องต้น งานเชื่อมโลหะ1 งาน
เช่ือมโลหะ2 งานไฟฟ้าเบ้ืองต้น การปฏิบัติงานไฟฟ้าเบ้ืองต้น และ เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ในด้านอาชีพ ให้มีทักษะ
ในการปฏิบัติการงานอาชีพและนำความรู้ท่ีได้จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพห้องเรียนอุตสาหกรรม เพื่อการจัดเตรียมความพร้อมของ
ห้องเรียน ให้มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทำให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 2.3 เพื่อซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
 2.4 เพื่อจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
3.เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 ครูและผู้เรียนร้อยละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ ต่อการจัดการเรียน 
        การสอนรายวิชาอุตสาหกรรม 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนท่ีมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
3.2.2 สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 



4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ก.ย. 64 – ต.ค. 65   

 
นายสันติกรานต์ ธีระเชีย 
 

2 จัดทำโครงการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ต.ค. 64- ก.ย. 65 
4 รายละเอียดกิจกรรม ต.ค. 64- ก.ย. 65 
5 สรุปรายงานผล ก.ย. 64– ต.ค. 65  

5.งบประมาณที่ใช้ 25,000 บาท 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ลวดเช่ือมไฟฟ้า 2  โหล  12,000   
2. ใบขัด ใบเจียร์ กระดาษทราย ดอกสว่าน  1,000   
3. สีกันสนิม สีน้ำมัน ทินเนอร์  1,000   
4. เหล็กสำหรับสร้างช้ินงาน   11,000   

รวม  25,000   
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 25,000.- 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค.64 - 31 ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค.65 - 31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย.65 - 31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค.65 - 31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
25,000 - - - - - - - 

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.ครูและผู้เรียนร้อยละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ  
   ต่อการใช้งานในสถานศึกษา 

 
- สอบถาม 

 

 
- แบบสอบถาม 

ผลลัพธ ์   



1.นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนท่ีมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
2.สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3.มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ 
   ต่อจำนวนผู้เรียน 

- สอบถาม 
- การสำรวจ และการ  
  ประเมินสภาพ 
  เครื่องมือ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสำรวจ  
  และแบบประเมิน 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอุตสาหกรรม 
9.2 นักเรียนได้เรียนรู้จากห้องเรียนท่ีมีความพร้อม มีสภาพดีภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
 
 
 

ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นายสันติกรานต์ ธีระเชีย) 
 

 

 

 
 
 

กิจกรรม      พัฒนาส่ือการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
แผนงาน       วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี 
           คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ 
          เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 



ข้อท่ี 1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อท่ี 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ข้อท่ี 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อท่ี 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ 
          ใช้ในชีวิตประจำวันได้  

ผู้รับผิดชอบ นางจิราภรณ์   อรัณย์ชนายุธ  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารงานวิชาการมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุครุภัณฑ์ในการทำงาน ท้ังในด้านการจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลและประเมินผลการเรียน และการปรับปรุงกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ให้มีสภาพและ
บรรยากาศที่ดี เอื้อและเหมาะสมต่อการทำงานและพร้อมที่จะให้บริการแก่ครู -อาจารย์ และนักเรียน รวมท้ัง
ปรับเปล่ียนให้ทันต่อการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพื่อให้ครูมีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

2.2 เพื่อให้การบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพื่อให้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีสภาพพร้อมในการให้บริการ 
 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนทุกคนท่ีเข้าเรียนในโรงเรียน   

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีดีและเหมาะสมสำหรับการเรียนการสอน      
                              3.2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีดีขึ้น 
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64 



2 จัดทำโครงการ 
พ.ย. 64 

นางจิราภรณ์  อรัณย์ชนายุธ 

 

 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
4 รายละเอียดกิจกรรม ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 
5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 

 
5. งบประมาณที่ใช้  18,000  บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 

รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. พัดลมโคจร     9,000 

2. พัดลมต้ังพื้น     9,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 64-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 64-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

18,000 - - - - - - - 

 
 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

1.ครู นักเรียนทุกคนท่ีเข้าเรียนในโรงเรียนมีความ 

   พึงพอใจในการบริหารงานกลุ่มสาระ 

   คณิตศาสตร์ร้อยละ 80 

 

- สอบถาม ครู บุคลากร นักเรียน 

  และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

- ประเมินความพึงพอใจ 

 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- แบบรายงาน 

ผลลัพธ ์   



1.นักเรียนมีครุภัณฑ์ท่ีดี และเหมาะสม สำหรับ 

   การเรียนการสอนร้อยละ 70 สามารถพัฒนา 

   ตนเองเต็มศักยภาพ  

2.นักเรียนได้รับการพัฒนาการจัดกระบวนการ 

   เรียนรู้ท่ีดีขึ้น 

- สอบถาม ครู บุคลากร นักเรียน 

  และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

-ประเมินความพึงพอใจผลการเรียน 

- สรุปผลการดำเนินการ 

- แบบทดสอบ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- แบบรายงาน 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
          9.2 เพื่อให้การบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

9.3 เพื่อให้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีสภาพพร้อมในการให้บริการ   
 

 
 
ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
      (นางจิราภรณ์   อรัณย์ชนายุธ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมงานบริหารวิชาการ ส่งเสริมการเรียนการสอน นิเทศการสอน และจัดหาวัสดุและ 
            ครุภัณฑ์  
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                                       และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด  



                                ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด 

                                      และประเมินผล 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อท่ี 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

                              ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ข้อท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผู้รับผิดชอบ นายไตรรัตน์  อรัณย์ชนายุธ  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการดำเนินงานทางวิชาการในโรงเรียน จะต้องมีการวางแผน จัดคณะทำงาน จัดลำดับงานให้เป็น
ขั้นตอนและมีระเบียบแบบแผนที ่ดี เพราะงานวิชาการเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานในโรงเรียน การ
ดำเนินการท่ีดี การจัดเตรียมวัสดุและครุภัณฑ์ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน และการพัฒนาปรับปรุงสำนักงานวิชาการ
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน จะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน มีประสิทธิภาพ
และดำเนินไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะส่งผลไปยังนักเรียน ทำให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีทักษะการเรียนรู้และการทำงานที่ดี มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง และในท้ายที่สุดทำให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โรงเรียนจึงต้องกำหนดรูปแบบของการพัฒนางานวิชาการอย่างมีระบบ และถูกต้อง
ครบถ้วน เปิดโอกาสให้ครู บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน ได้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง
สร้างสรรค์  อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามต้องการ และส่งผลไปยังนักเรียน ทำให้นักเรียนมี
ลักษณะนิสัยการคิดวิเคราะห์อย่างยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจากงานบริหารวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ มีลักษณะนิสัย  
2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมปฏิบัติงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพื่อให้สำนักงานวิชาการมีสภาพน่าอยู่ สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความพร้อมในการต้อนรับ 
     นักเรียนผู้ปกครอง ครูและผู้มาติดต่องานทุกคน  

 
3. เป้าหมาย 



3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาท้ังทางด้านรา่งกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจาก 
                 งานบริหารวิชาการ 100 % 

  3.1.2 ครูและบุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานวิชาการได้ 100 % 
  3.1.3 นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่องานวิชาการได้รับความสะดวก รวดเร็วในการ 
                             ให้บริการ 100% 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนได้รับการพฒันาตนเองเต็มศักยภาพ 
  3.2.2 ครูและบุคลาการในโรงเรียนปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
  3.2.3 นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่องานวิชาการได้รับความสะดวก รวดเร็วในการ 
                             ให้บริการ 
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  
 

คณะกรรมการวิชาการ 
2 จัดทำโครงการ ต.ค. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 162,034 บาท 
 
 
 
 
 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 



1. โปรแกรมสแกนไวรัส สำหรับ 3 User 1 ชุด   1,750  
2. โปรแกรมสแกนไวรัส สำหรับ 1 User 1 ชุด   720  
3. กระดาษ AA ขนาด A4 จำนวน 5 รีม   650  
4. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ พร้อมโต๊ะ 1 ชุด    25,000 
5. บอร์ดประชาสัมพันธ์งานวิชาการ 2 บอร์ด (ระหว่างทาง
แยกอาคารพิชญ์อาภากับภัทรภูมิ 

   40,000 

6. โต๊ะรับแขกไม้สัก 1 ชุด    40,000 
7. เครื่อง printer Epson L3110   5,000  
8. ปรับปรุงห้องวิชาการ   48,914  
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน   57,034 105,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
158,914 - 3,120 - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.นักเรียนทุกคนได้รับการพฒันาท้ังทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากงาน
บริหารวิชาการ 100 % 
2.ครูและบุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงาน
วิชาการได้ 100 % 
3. นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่องานวิชาการ
ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 100% 

 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
- ผลการปฏิบัติงานของครู  
 
- ความพึงพอใจในการให้บริการ 

 
- ปพ.5 
 
 
 
 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจในบริการ 
 

ผลลัพธ ์
1.นักเรียนร้อยละ 70 สามารถพัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพ  
2.ครูและบุคลาการในโรงเรียนปฏิบัติงานได้เต็ม
ศักยภาพ 100% 
3. นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่องานวิชาการ
ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 

 
- ผลการเรียน 
 
- รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
 
-ประเมินความพึงพอใจในบริการ 

 
- แบบทดสอบ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนได้รับการพฒันาตนเองเต็มศักยภาพ 
9.2 ครูและบุคลาการในโรงเรียนปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
9.3 นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่องานวิชาการได้รับความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 
 



 
 

 
 

 
 

กิจกรรม  การพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  สนองยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ท่ัวถึง 

ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  สนองยุทธศาสตร์ท่ี 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ข้อท่ี 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณความคิดเห็น  

           และแก้ปัญหา 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อท่ี 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ข้อท่ี 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          ข้อท่ี 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 
                    ชีวิตได้    
          ข้อท่ี 2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรณี  เขียวไสว 
ลักษณะโครงการ  งานประจำ            โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 



1. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะกระบวน การ
ทางวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ท่ีดี ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ลงมือปฏิบัติ จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องพัฒนาการจัดการเรียนรูข้องครู
วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ต้องมีวัสดุอุปกรณ์สารเคมี ครุภัณฑ์ ส่ือการเรียนรู้ และเทคโนโลยี เพื่อใช้ใน
การเสาะแสวงหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจัดกิจกรรมให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ใช้แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ ท้ังในและนอกห้องเรียน จนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในระดับโรงเรียนสูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
     วิทยาศาสตร์ และห้องแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  
2.2 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนได้ฝึกทักษะการสืบเสาะหาความรู้ และมีเจตคติท่ีดี 
     ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 วิชาวิทยาศาสตร์ทุกรายวิชามีวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี เพียงพอในการจัดการเรียนรู้ 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะการสืบเสาะหาความรู้ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  

คณะครูกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 
5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 

5. งบประมาณที่ใช้  20,000  บาท 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี   9,450  
2. สายต่อโปรเจ็คเตอร์ 10 เมตร 2 เส้น    1,800  



เส้นละ 900 บาท 
3. สายเช่ือมต่อแอมป์-ลำโพง 2 เส้น  
เส้นละ 625 บาท 

  1,250  

4. สายเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์-ลำโพง 2 เส้น  
เส้นละ 600 บาท 

  1,200  

5. ปล๊ักพ่วง ยาว 10 เมตร 5 อัน อันละ 300 บาท   1,500  
6.ไมค์โครโฟน 3 ชุด   4,800  
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน   20,000  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
5,000  15,000      

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. วิชาวิทยาศาสตร์ทุกรายวิชามี
วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี เพียงพอใน
การจัดการเรียนรู้ 

 
การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ ์
1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

 
การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 
 
 



ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (  นางสาวอรณี  เขียวไสว  ) 

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม การพัฒนาปรับปรุงห้องการเงิน 
แผนงาน งบประมาณ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 1. คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อท่ี 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการคิดคำนวณตาม 
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวธัญลักษณ์  รัตนหิรัญวงศ์  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
ด้วยห้องการเงิน โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” เป็นสถานที่ติดต่อราชการของคณะครูนักเรียน 

และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเป็นห้องท่ีต้องจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆทางการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการ จัดระเบียบห้อง
การเงินให้มีความเรียบร้อยและเป็นระเบียบ 

 
2.วัตถุประสงค ์ 

2.1. เพื่อให้ห้องการเงินเกิดความสะดวก สบายและคล่องตัวพร้อมให้บริการกับบุคลากรทางการศึกษา 
      ทุกท่าน   
2.2. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน  

3.เป้าหมาย 



 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100  

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ห้องการเงินมีความสะดวกพร้อมต่อการรับบริการแก่บุคลากรทางการศึกษา                            
                             ร้อยละ 70% 

3.2.2 สามารถจัดเก็บเอกสารของทางราชการได้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้งานในด้าน  
        ต่างๆ 
 
 
 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 65  

นางสาวธัญลักษณ์   รัตนหิรัญวงศ์ 

 

2 จัดทำโครงการ พ.ย. 65 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 65 
4 รายละเอียดกิจกรรม ธ.ค. 65 – ก.ย. 65 
5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 

5.งบประมาณที่ใช้ 12,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ช้ันไม้ใส่เอกสาร    1,000 
2. ตู้เหล็กบานเล่ือน    10,000 
3.กล่องช้ันใส่เอกสาร    1,000 
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน    12,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 



(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) (1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) (1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) (1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

12,000 - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตาก 
“ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100  

 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ ์
1.ห้องการเง ินมีความสะดวกพร้อมต่อการรับ
บริการแก่บุคลาการทางการศึกษา ร้อยละ 70 
2.สามารถจัดเก็บเอกสารและเอกสารด้านการเงิน
เป็นระเบียบเรียบร้อย ค้นหาไปใช้ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ร้อยละ 70 

 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 สามารถจัดเก็บเอกสารของทางราชการได้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้งาน 
 

 
 
ลงช่ือ                     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางสาวธัญลักษณ์  รัตนหิรัญวงศ์) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ 
แผนงาน งบประมาณ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด  
                              การศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาค 
          ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                  ข้อท่ี 6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวดาวรุ่ง  แหงมปาน 
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
 งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนมีความสำคัญต่อโรงเรียน เพราะเป็นส่ือรูปแบบหนึ่งท่ีทำให้คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าถึงข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้อย่างท่ัวถึง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
          เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้น
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง   
 



2.วัตถุประสงค ์ 
2.1. เพื่อให้ครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ 100 ได้เข้าถึงงาน 
      ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ข่าวสาร วารสารและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ได้อย่างท่ัวถึง 
      และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 100 ได้เข้าถึงงาน 
                 ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ได้อย่างท่ัวถึงและ 
                  มีประสิทธิภาพ 
3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ี 
                  มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน   
                  ผู้ปกครอง และชุมชน ได้รับข่าวสาร กิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว 

 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  
 

นางสาวดาวรุ่ง  แหงมปาน 
2 จัดทำโครงการ ต.ค. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 



5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 
 
5.งบประมาณที่ใช้ 23,200 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. กล้องถ่ายรูป Canon EOS M50 Mirrorless Digital***    23,200 

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 23,200 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
23,200 - - - - - - - 

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตาก 
“ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100  

 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ ์
งานประชาสัมพันธ์ที่มีความพร้อมในการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสาร วารสารโรงเรียน 
และกิจกรรมต่างๆโดยใช้ภายในโรงเรียนได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมโลก ร้อยละ 100 ได้รับข่าวสาร 



               กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนได้อยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
     

 
ลงช่ือ                                   ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
        (นางสาวดาวรุ่ง แหงมปาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
                              ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 



ผู้รับผิดชอบ  นางชลอ   พิมพรม    
ลักษณะโครงการ    งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 

1.หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 24  ด้านการจัดการเรียนรู้  ได้กำหนดให้

สถานศึกษาจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนและให้มีการดำเนินการ     ฝึก

ทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา      วิชา

สังคมศึกษา  เป็นวิชาหนึ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตในสังคม  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศกึษา  

จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้าง  พัฒนา  หล่อหลอม  ปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษา  มีลักษณะ  ที่พึง

ประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ  และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อให้เยาวชนปรับตัวอยู่ในสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงอย่างมีความสุข การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตาม   แนวทางการ

จัดการเรียนการสอนท่ียึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสามารถแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ได้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและมีเหตุผล  

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จึงเล็งเห็น

ความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงสุด  โดยดำเนินการวางแผน 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระฯ เข้ารับการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ และจัดทำ / จัดซื้อ / จัดหา ส่ือ 
เทคโนโลยี  นวัตกรรม ท่ีเหมาะสม  ครบถ้วน  มาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียน     มี

ความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  ส่งผลให้บรรลุตาม

จุดหมายของหลักสูตรต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.เพื่อจัดหาส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัยและมีปริมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 3.เพื่อให้ครูทุกคนมีผลงานทางวิชาการและผลิตส่ือ นวัตกรรมท่ีดี และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
        การศึกษา 
 

3.เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จำนวน 750 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 มีวัสดุ ส่ือ อุปกรณ์ท่ีสนับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและเหมาะสมกับ 
                            ผู้เรียน 



 
 4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน 1 กันยายน 2564  

 
ครูชลอ  พิมพรม 

2 จัดทำโครงการ 5 กันยายน 2564 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 6 กันยายน 2564 
4 รายละเอียดกิจกรรม              พฤษภาคม-กันยายน 2565 
5 สรุปรายงานผล 30 กันยายน 2565 

 
5.งบประมาณที่ใช้  15,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
2. พัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
   -โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 

   
15,000 

 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น   15,000  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 15,000 บาท 
 
 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-30 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - 15,000 - -  - 

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   



นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  
จำนวน  750  คน 

ประเมินจากแบบประเมินผล
โครงการและกิจกรรม 

แบบประเมินผลโครงการและ
กิจกรรม 

ผลลัพธ ์
ส่ือ วัสดุ เพียงพอในพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ตรวจสอบส่ือ วัสดุในพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 รายการส่ือ วัสดุในพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีสูงขึ้น 
 9.2 ครูได้พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

ลงช่ือ                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางชลอ    พิมพรม) 

 
 

 
 
 
 

 
กิจกรรม พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
                              ความสามารถในการแข่งขัน 



สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายอดิสรณ์  บุราณรัตน์  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 

1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีความประสงค์ท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการทำ 
งานอย่างเป็นระบบโดยมีการวางแผนการทำงานและดำเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพต้ังเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในงานช่างงานประดิษฐ์และงานเกษตรให้มีทักษะในระดับ
สามารถไปเรียนต่อในสาขางานนี้ และประกอบอาชีพได้ 
 
2.วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีอาชีพและมีทักษะในการเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจิตนาการ 

 
3.เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ                                                                                             
       นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ทุกคนได้ศึกษาและมีทักษะในวิชาการงานอาชีพ   
3.2 ด้านคุณภาพ   
        นักเรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  
         และการศึกษาต่อ 
 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ต.ค. 64  

นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์ 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
ม.ค. 64  

3 จัดทำโครงการ 

4 สรุปรายงานผล พ.ค. 65  



5.งบประมาณที่ใช้ 20,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้

งบประมาณ 

 

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 

รายการและกิจกรรม 

 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

เหล็ก 7,000   10,000 

ไม้ 3,000   5,000 

ตู้เช่ือมอาร์กอน 7,000   7,000 

กบไฟฟ้า 3 นิ้ว 3,000   3,000 

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 20,000    

 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

20,000 -   - - -  

 
 
 
 
 
 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 

ผลผลิต 

1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการทำงาน 

การเกษตร งานประดิษฐ์ และงานช่าง 

 

- สอบถามนักเรียน 

 

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 



2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน 

ผลลัพธ ์

1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการทำงาน 
การเกษตร งานประดิษฐ์ และงานช่าง 

 

- สอบถามนักเรียน 
 

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 นักเรียนมีความรู้สามารถไปเรียนต่อใน สายวิชาช่าง สาขาวิชาเกษตร สาขาวิชาคหกรรม 
          9.2 นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ด้านงานช่าง งานเกษตร งานคหกรรม 
 
 
 
 
 
 
  
                                            ลงช่ือ                                 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 (นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม พัฒนาห้องคหกรรม 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
                              ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นางยุพิน ชัยชนะ 
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 
___________________________________________________________________________    
1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีความประสงค์ท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการทำงาน
อย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการทำงานและดำเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพต้ังเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในงานช่าง งานประดิษฐ์ และงานเกษตร ให้มีทักษะในระดับ
สามารถไปเรียนต่อในสาขางานนี้ และประกอบอาชีพได้ 
 
2.วัตถุประสงค์  

2.1) เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีอาชีพและมีทักษะในการเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.2) เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจิตนาการ 

 
3.เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ  
            นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ทุกคน ได้ศึกษาและมีทักษะในวิชาการงานอาชีพ   

3.2 ด้านคุณภาพ   
       นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่อ 
       อาชีพและการศึกษาต่อ 
 



 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ต.ค. 64 

นางยุพิน ชัยชนะ 
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ม.ค. 64 
3 จัดทำโครงการ ม.ค. 64 
4 สรุปรายงานผล พ.ค. 65 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 21,500 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

 
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 15,000    15,000 
2.น้ำแก๊ส 4 ถัง  1,500  1,500   
3.โต๊ะทำงาน  5,000    5,000 
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 21,500     

 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 21,500  - - -  

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 
ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการ 
    ทำงาน การเกษตร งานประดิษฐ์ และงานช่าง 
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน 

 
- สอบถามนักเรียน 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 



 
 
 
 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 นักเรียนมีความรู้สามารถไปเรียนต่อใน สายวิชาช่าง สาขาวิชาเกษตร สาขาวิชาคหกรรม 
             9.2 นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ด้านงานช่าง งานเกษตร งานคหกรรม 

 
 
 
ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
             ( นางยุพิน ชัยชนะ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กิจกรรม พัฒนางานธุรการ 
แผนงาน บุคคล 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 1. คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อท่ี 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการคิดคำนวณตาม 
                              เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
ผู้รับผิดชอบ นางนพวรรณ  ปัญญาดี   
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
งานธุรการ คือ การจัดการงานโดยส่วนรวมขอโรงเรียน โดยออกมาในรูปของงานสารบรรณ คือ หนังสือท่ี

เป็นหลักฐานงานหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ – การส่ง การเก็บ
รักษา รวมถึงการติดต่อประสานงานท้ังภายในและภายนอก 

ดังนั้น ห้องธุรการเป็นศูนย์กลางการให้บริการในการติดต่อประสานงานของบุคลากร จึงจำเป็นต้องมี
ครุภัณฑ์ท่ีใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ  

 
2.วัตถุประสงค ์ 

2.1. เพื่อให้ห้องธุรการเกิดความสะดวก สบายและคล่องตัวพร้อมให้บริการกับบุคลากรทางการศึกษา 
      ทุกท่าน   
2.2. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายธุรการ 
  

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100  

3.2 เชิงคุณภาพ 



        3.2.1 ห้องธุรการมีความสะดวกพร้อมต่อการรับบริการแก่บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 70% 
 
 
 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  

นางนพวรรณ  ปัญญาดี 
 

2 จัดทำโครงการ พ.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 64 
4 รายละเอียดกิจกรรม ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 
5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 20,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. เก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว    10,000 
2. ตู้เหล็กบานเล่ือน 2 ตู้    10,000 
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน    20,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
20,000 - - - - - - - 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้าน
ตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100  

 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ ์
1.ห้องธุรการมีความสะดวกพร้อมต่อการรับ
บริการแก่บุคลาการทางการศึกษา ร้อยละ 70 
2.สามารถจัดเก็บเอกสารและเอกสารงาน
ธุรการเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูงามตา ค้นหา
ไปใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว ร้อยละ 70 

 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ห้องธุรการมีครุภัณฑ์เพียงพอจัดเก็บเอกสารและการให้บริการแก่บุคลากรทางการศึกษาได้อย่าง  
     เพียงพอ 
 

 
ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
        (นางนพวรรณ  ปัญญาดี) 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
กิจกรรม โครงการซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
แผนงาน ท่ัวไป 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. 38 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
                                   ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี 
           คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ 
                    เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อท่ี 2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
ข้อท่ี 6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อท่ี 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ข้อท่ี 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
ข้อท่ี 4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                     ข้อท่ี 1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
            ข้อท่ี 4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
            ข้อท่ี 5.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
                               เรียนรู้ 



ผู้รับผิดชอบ นายธานี สุวรรณปัญญา  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
       การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นการจัดการศึกษาของปวงชนท่ีรัฐมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและ
พัฒนาประเทศชาติ  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึง
จำเป็นต้องสร้างความเช่ือมั่นในการพัฒนาคน  เยาวชนของชาติให้เป็นท่ียอมรับของสังคม ว่าโรงเรียนสามารถผลิต
ผู้จบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ ตลอดจนถึงคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตรและความคาดหวังของสังคม ตลอดจนแสดงความมั่นใจได้ว่า ปัจจัย
และกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสากล การจัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬา กรีฑานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ี 5 เป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วยพัฒนาทักษะการกีฬาให้กับ
เยาวชน นักเรียน ในท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์สูงสุด รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใส่ใจต่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติดดังกล่าว 
 
2.วัตถุประสงค์  

1. เพื่อปรับปรุงพื้นสนามกีฬาของโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานใน 
   การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและการฝึกซ้อมของนักกีฬาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
2. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาและชักจูงใจให้นักเรียนสนใจร่วมการเล่น  
   กีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
3. เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬา  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ 
   ห่างไกลยาเสพติด    
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬา และพัฒนาคุณของการกีฬาใน  
   ระดับท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 

 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนร้อยละ  80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

3.1.3  นักเรียนร้อยละ  80 สามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะ                 
         ท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ   
3.1.4  นักเรียนร้อยละ  80 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
3.1.5  นักเรียนร้อยละ  80 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 



 
3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก 
กำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้ 
โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ มีความมั่นใจ กล้า 
แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น 
 
 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ต.ค. 64 

นายธานี สุวรรณปัญญา 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ม.ค. 65 
3 จัดทำโครงการ ม.ค. 65 
4 สรุปรายงานผล พ.ค. 65 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 25,319 บาท 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ซ่อมแซมลู่วิ่งสนามฟุตบอล 
     - จ้างรถเกรดดินลู่วิ่งและบดดินรอบสนาม 

 
7,000   

2. ซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล 
     -  ทาสีสนามวอลเลย์บอล 

 
 

7,000   

3. ซ่อมแซมสนามแฮนด์บอล 
     - ทาสีและอุดรอยรั่วสนาม 

 
8,000   

4. วัสดุและอุปกรณ์ในการทาสีและซ่อมแซม  3,319   
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน  25,319   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 



7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  
ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 
ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 
ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

25,319 - -   - - -  
 
 
 
 
 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกกำลังกายสม่ำเสมอ  
2. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬา  
พัฒนาจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 

 
 
- แบบสอบถาม 
 

 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงรักการออกกำลังกาย 
2. ส่งเสริมให้นักเรียน  นักกีฬา  มีคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีพึงประสงค์  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  มีน้ำใจของการ
เป็นนักกีฬา 

 
 
- แบบสอบถาม 
 

 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียน ต่ืนตัวในการเล่นกีฬาและรักการออกกำลังกายมากขึ้น 
9.2 นักเรียน มีส่วนร่วมในการแข่งขันและมีประสบการณ์ในการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น 
9.3 นักเรียน มีการพัฒนาการเล่นกีฬาท้ังในด้านทักษะ เทคนิค การเล่น รู้ระเบียบ กฎ กติกา 

                การแข่งขันมากขึ้น 
9.4 ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดลดลง 
9.5 นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา  ส่งผลให้มีสุขภาพ 



     พลานามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 
 
 
 
                                  ลงช่ือ       ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                           ( นายธานี สุวรรณปัญญา ) 
 
 
 
 
 
กิจกรรม ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 
                                       ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ข้อท่ี 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

         ข้อท่ี 4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบ  นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์ 
ลักษณะโครงการ    งานประจำ           โครงการใหม ่          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน  2565 –  30 มิถุนายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในสาระดนตรี จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้เรื่อง

ดนตรี และสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างสม่ำเสมอ และได้เชิญชวนนักเรียนผู้สนใจเข้ามาสมัครเรียนดนตรี ใน
ปัจจุบันมีการเปิดสอนวงดนตรีหลายประเภทเช่น วงดุริยางค์สากล วงสตริง วงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นบ้านและวง
อังกะลุง   ปัญหาท่ีพบ คือ  เครื่องดนตรีมีอายุการใช้งานมานาน มีการใช้เครื่องดนตรีทุกวันกับนักเรียนรุ่นเก่า และ



ใช้ฝึกกับนักเรียนรุ่นใหม่อย่างสม่ำเสมอ ย่อมมีการผิดพลาดทำให้เครื่องมีการชำรุด ไม่สามารถทำเสียงได้ดีเหมือน
ปกติ         

ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรี จึงได้จัดทำโครงการซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนให้
มีเครื่องดนตรีท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี  มีความสุขกับการฝึกซ้อมดนตรี เพื่อจะได้ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน ของกลุ่มสาระต่างๆ ของชุมชนและของหน่วยงานต่างๆท่ีขอความร่วมมือมา       
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อปรับปรุงซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีเครื่องดนตรีท่ีอยู่ในสภาพดีพร้อมบรรเลงออกช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ 
 
 
 
 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ จำนวน 20 เครื่อง เครื่องดนตรีไทย 10 เครื่อง เครื่องดนตรี 
                             วงสตริง 10 เครื่อง มีสภาพพร้อมดีใช้งานบริการกิจกรรมต่างๆ    

3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ผู้เรียนมีเครื่องดนตรีท่ีดีสะดวกกับการฝึกซ้อมทักษะด้านดนตรี 
  3.2.2 ผู้เรียนสามารถแสดงออกทักษะทางด้านดนตรีได้อย่างดี และมีสุนทรียภาพ 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน 10 ต.ค.64  

 
คณะครูหมวดศิลปะ 

2 จัดทำโครงการ 10 ต.ค.64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 10 ต.ค.64 
4 ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 1 เม.ย.65 
5 สรุปรายงานผล           30 มิ.ย.65 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 30,000 บาท 
 



6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีสากล  25,000   
2. ซ่อมเครื่องดนตรีไทย  5,000   

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น  30,000   
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-30 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
     30,000    

 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.เครื่องดนตรีแต่ละประเภทอยู่ในสภาพดี 

 
- สอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

ผลลัพธ ์
1.ผู้เรียนนำวงดนตรีต่างๆออกช่วยงานสังคม ปีละ 20 ครั้ง 

 
- การสัมภาษณ์ 

 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆในสังคมได้ 
9.2 นักเรียนมีความสุขเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติการซ้อมดนตรี 
 
 
 
 



ลงช่ือ         ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน  บุคคล 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ. ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิตพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ 
                                                ศึกษา ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี  2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
                   ข้อท่ี  3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

          ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ  นางนิตยา  นวลนิ่ม 
ลักษณะโครงการ   งานประจำ      โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 

1.หลักการและเหตุผล 



 นโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการปฏิรูปการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตกำลังคนท่ีมีคุณภาพสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้  ครู 
เป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา เพราะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการและเป็นกลไก
สำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ครูเป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งในการพัฒนาครูนั้นต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของการพัฒนา  โดยการที่จะพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น  สิ่งสำคัญคือครูต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ แนวทางและทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน  ตลอดจนสามารถ
นำหลักการและทฤษฎีดังกล่าวไปเป็นพื้นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  เกิดคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติและสังคมโลก
ต้องการ 
 อย่างไรก็ตาม  ในการพัฒนาครูดังกล่าว  จึงเป็นบทบาทหน้าที่ ทั้งหน่วยงานในระดับนโยบายและระดับ
ปฏ ิบ ัต ิ  ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการพ ัฒนาครู   นอกจากน ั ้น เพ ื ่อให ้การดำเน ินการพ ัฒนาคร ูเป ็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพ  จำเป็นต้องมีการร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆ ทั้งโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา หรือแม้กระท่ัง
สถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทในการผลิตและพัฒนาครู  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่การนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู  รวมทั้งเป็นศูนย์รวมนักวิจัยทางการศึกษา นักวิชาการและ
ผู้เชี ่ยวชาญที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นพี่เลี ้ยงให้กับครูที ่ทำการสอนใน
ระดับพื้นฐานการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  เล็งเห็นความสำคัญของการ
พัฒนาครูคุณภาพยุคใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  จึงจัดโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่อมุ่งหวังจะพัฒนาครูที่ปฏิบัติการสอนใน
ระดับพื้นฐานการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพให้ครูสามารถผลิตและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนการนำนวัตกรรมการเรียนรู้ต่อยอดสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2.2  เพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการครู ในการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผล 
                 ให้นักเรียนมีทักษะ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.3  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
 2.4  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ และบริบทของตนเอง  
                 โรงเรียน และสังคม เป็นครูเก่ง มีคุณภาพ และคุณธรรม 



 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
         3.1.1 ร้อยละ  80 ของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
         3.1.2 ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูท่ีเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ได้รับการพัฒนาตาม 
                          กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามศักยภาพและบริบทของตนเอง โรงเรียน และสังคม 
                  3.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการศึกษา พัฒนาด้วยระบบ ICT เพื่อ 
                          การเรียนรู้ และรูปแบบท่ีหลากหลาย 
         3.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมน ศึกษาดูงาน ร้อยละ 80 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีผ่านการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน สามารถ             
                            นำความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานได้อย่าง  
                            มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน กันยายน 2564 ฝ่ายบริหาร 
2 จัดทำโครงการ 1 – 20 กันยายน 2564 งานบุคคล 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ตุลาคม 2564 งานบุคคล 

4 รายละเอียดกิจกรรม/การดำเนินกิจกรรม 1 ต.ค. 2564 –30 ก.ย. 2565 
ฝ่ายบริหาร/ 

งานบุคคล/งบประมาณ 
5 สรุปรายงานผล กันยายน 2565 งานบุคคล 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 100,000 บาท 
 



6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การประชุม อบรม สัมมนา  100,000   
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน  100,000   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
25,000  25,000  25,000  25,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ร้อยละ  80 ของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
2. ร้อยละ 80  ของข้าราชการครูท่ีเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ได้รับการพัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ตามศักยภาพและบริบทของตนเอง โรงเรียน และสังคม 

 
- การสัมภาษณ์ 
- การประเมิน 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- การรายงานการไปราชการ 

 
- แบบสัมภาษณ์ 
- เอกสารรายงาน 
- แบบประเมิน 



3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการศึกษา 
พัฒนาด้วยระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้ และรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรม  
ประชุม  สัมมนา  ศึกษาดู ร้อยละ 80 
ผลลัพธ ์
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที ่ผ่านการอบรม ประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกตใ์ช้
ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

9.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 
     ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

        9.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ และบริบทของผู้เรียนและ 
                สถานศึกษา และเป็นครูเก่ง มีคุณภาพและคุณธรรม 
 
 
 

 
ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
          ( นางนิตยา  นวลนิ่ม ) 
 

กิจกรรม  จัดจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างช่ัวคราว 
แผนงาน  บุคคล 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการ 
                                                ศึกษา 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 



 มาตรฐานท่ี  2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    ประเด็นท่ี 3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
                              การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ  นางนิตยา  นวลนิ่ม 
ลักษณะโครงการ   งานประจำ      โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 

1.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ โรงเรียนในฝัน โรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   1 – 6  การท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาสนองนโยบายหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมือง
ไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มี
ความรู้และทักษะพื้นฐาน  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพให้ประสบผลสำเร็จนั้น 
โรงเรียนจำเป็นต้องมีครูผู ้สอนตรงกับสาขาวิชาที่ตนเองถนัด  และต้องมีบุคลการฝ่ายสนับสนุนเพียงพอ แต่
เนื่องจากโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  ขาดครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก และบุคลากรท่ีเป็นฝ่ายส่งเสริมและ
สนับสนุนฝ่ายต่าง ๆ จึงส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยเหตุผลและ
ความจำเป็นดังกล่าว อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 
04009/3876  ลงวันที่  15  มีนาคม  2547 เรื่อง การบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว และคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 29/2546  ส่ัง ณ วันท่ี  8  กรกฎาคม  2546  เรื่อง  มอบอำนาจปฏิบัติราช
กานแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547  โรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านบุคลากร และด้านบริหารการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเกิดแก่นักเรียน และสถานศึกษา
ต่อไป 
 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนสาขาวิชาท่ีขาดแคลน และลูกจ้างช่ัวคราวที่จำเป็น 
2.2  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.3  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครูท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีความถนัดในสาขาวิชา 
2.4  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานบริหารและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 



  3.1.1  ครูอัตราจ้าง    จำนวน  8  อัตรา 
  3.1.2  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงิน   จำนวน  1  อัตรา 
  3.3.3  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีงานกิจการนักเรียน  จำนวน  1  อัตรา 
  3.1.4  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนและวัดผล จำนวน  1  อัตรา 
  3.1.5  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ   จำนวน  1  อัตรา 
  3.1.6  นักการภารโรง    จำนวน  5  อัตรา 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ 
                           ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพโรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอเกิดความ 
                           คล่องตัวในการบริหารจัดการ  

 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน กันยายน 2564 ฝ่ายบริหาร 
2 จัดทำโครงการ กันยายน 2564 งานบุคคล 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ตุลาคม 2564 งานบุคคล 

4 รายละเอียดกิจกรรม/การดำเนินงาน 1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 
ฝ่ายบริหาร/ 

งานบุคคล/งบประมาณ 
5 สรุปรายงานผล กันยายน 2565 งานบุคคล 

 
5.งบประมาณที่ใช้     1. บริจาค  จำนวน 986,100.00 บาท 
   2. งบประมาณ  จำนวน 266,585.70 บาท 
    รวม  จำนวน 1,252,685.70 บาท 
 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
จ้างครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นๆ 

1,252,685.70    



รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 1,252,685.70    
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม  
308,542.50  308,542.50  317,800.35 266,585.00 51,215.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ครูอัตราจ้าง จำนวน  8  อัตรา 
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงิน   
   จำนวน  1  อัตรา 

 
- การตรวจสอบอัตรากำลัง  
  ของโรงเรียน 
- การประเมินผลการ 

 
- รายการอัตรากำลังของโรงเรียน 
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 



3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีงานกิจการนักเรียน  
   จำนวน  1  อัตรา   
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนและวัดผล   
   จำนวน  1  อัตรา 
5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ จำนวน 1  อัตรา 
6. นักการภารโรง  จำนวน  5  อัตรา 

  ปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง 

ผลลัพธ ์
1.การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
และผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ 
2.โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอเกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ  

 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 
การประเมิน 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 มีครูผู้สอนตรงตามความสามารถ ความถนัด ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ                       
     มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
9.2 โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 

ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
          ( นางนิตยา  นวลนิ่ม ) 
 

กิจกรรม มอบประกาศนียบัตรและงานทะเบียนนกัเรียน 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการ 
พัฒนาประเทศ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          ข้อท่ี 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อท่ี 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ข้อท่ี 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อท่ี 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ข้อท่ี 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          ข้อท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุนิสา   เนียมแสง 
ลักษณะโครงการ งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”ได้ปลูกฝังให้นักเรียนพัฒนาตนเองในทุกๆ มิติ ตลอดจนส่งเสริม

สนับสนุนให้ผู ้เร ียนมีความคิดสร้างสรรค์และเห็นคุณค่าของตนเองและผู ้อื ่น ทางโรงเรียนจึงได้จัดพิธ ีมอบ
ประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งถือว่าจบชั้นสูงสุดของ
โรงเรียน อีกท้ังยังถือโอกาสมอบรางวัลให้กับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี และสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนด้วย ดังนั้น
การจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้ จึง
เป็น กิจกรรม ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน ในการส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษาเห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันที่ได้เรียนมา 

 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนในการเรียน 
2.2 เพื่อใหน้ักเรียนเห็นความสำคัญในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.3 เพื่อจูงใจและยกย่องนักเรียนให้ต้ังใจเรียนและเรียนจนจบการศึกษา 
 

3.เป้าหมาย 



 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสำเร็จการศึกษา 
                     3.1.2 ผู้บริหารและครูทุกคน  

3.2 เชิงคุณภาพ 
        3.2.1 นักเรียนมีขวัญและกำลังใจในการเรียน 
        3.2.2 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการเรียนและสถาบันการศึกษา 
 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน 

มกราคม 2565 

นางสาวสุนิสา   เนียมแสง 
2 จัดทำโครงการ 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 

กุมภาพันธ์ 2565 
4 รายละเอียดกิจกรรม 
5 สรุปรายงานผล มีนาคม 2565 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 13,465 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ค่าดอกไม้จัดสถานท่ี   3,000   

2. กล่องพลาสติก ขนาด 67*48*42 cm.จำนวน     
    3 ใบๆละ 500 บาท 

  1,500  

3. ใส้แฟ้ม A4  (แพ็ค20 ซอง จำนวน 5 แพ็คๆ  

    31 บาท 
  155  

4. ปากกาหมึกซึมสีดำ จำนวน     
   8 ด้ามๆ ละ 25 บาท 

  200  

5. ปากกาหมึกซึมสีแดง จำนวน     
   2 ด้ามๆ ละ 25 บาท 

  50  

 6. แฟ้มตราช้าง A4 3 ห่วง ขนาด 3 นิ้ว จำนวน     
     2 โหลๆ ละ 780 บาท 

  1,560  

7. แบบ ปพ.1: บ ระเบียนแสดงผลการเรียน 
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับ
ปรับปรุง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 
เล่มๆ ละ 160  บาท 

  1600  

8. แบบ ปพ.1: ป ระเบียนแสดงผลการเรียน 
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551 ฉบับ
ปรับปรุง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 
10 เล่มๆ ละ 160  บาท 

  1600  

9. แบบ ปพ.2: บ ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
ภาคบังคับ (จบม.3) จำนวน 3 ห่อๆ    ละ 400 บาท 

  1200  



10. แบบ ปพ.2: พ ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (จบม.6)   
จำนวน 3 ห่อๆ ละ 400 บาท 

  1200  

13. ค่าอาหารนักเรียน 8 คน จำนวน 5 วันๆละ 1 
มื้อๆละ 35 บาท 

 1,400   

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น  4,400 9,065  
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม  
 13,465 -     

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ นักเรียนช้ัน   
  มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสำเร็จการศึกษา 
2. ผู้บริหาร และครูทุกคน 

 
- การสอบถาม 
- การประเมิน 

 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 

ผลลัพธ ์
1. นักเรียนมีขวัญและกำลังใจในการเรียน 
2. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการเรียนและ

สถาบันการศึกษา 

 
- การสอบถาม 
- การสังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนช้ัน ม.3และ ม.6 ของโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มีขวัญและกำลังใจในการ    
     ต้ังใจเรียนเพื่อให้จบการศึกษา 

      9.2 นักเรียนนักเรียนช้ัน ม.3และ ม.6 โรงเรยีนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มีความภาคภูมิใจใน   
     การเรียนและสถาบันการศึกษา 
  
 
 



ลงช่ือ                                 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางสาวสุนิสา เนียมแสง) 

 
 
 
 
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ 
แผนงาน กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 
ประเทศ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
         ข้อท่ี 6.มีความรู้ ทักษะพื้นบาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อท่ี 1.การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ข้อท่ี 2.ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อท่ี 3.การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ข้อท่ี 4.สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          ข้อท่ี 4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริญญา   จันทร์คณา 
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
งานปัจฉิมนิเทศเป็นพิธีที่สำคัญ เพราะเป็นการจัดเพื่อการแสดงถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญู

กตเวทีของนักเรียนท่ีจะจบการศึกษา  ต่อครู อาจารย์ และสถาบันการศึกษา พร้อมท้ังการนำโอวาทของครูท่ีมอบ



ให้แก่นักเรียนท่ีจะจบการศึกษา  ให้นักเรียนได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหลังจากจบการศึกษา เปรียบเสมือน
การอบรมส่ังสอนครั้งสุดท้ายก่อนท่ีนักเรียนจะประสบผลสำเร็จ 

 
 
 
 

2.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และมีจิตสำนึกในการเป็นศิษย์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
  2.2 เพื่อเป็นการแสดงความรัก เมตตาของครูต่อนักเรียนและการแสดงความกตัญญูของนักเรียนท่ีมีต่อครู 
  2.3 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสัมพันธ์ของพี่น้องในโรงเรียนและแสดงความยินดีต่อรุ่นพี่ท่ีจบการศึกษา 
 
3.เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
           3.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน 
            3.1.2 ผู้บริหาร และครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
            3.1.3 นักเรียน ม.1-ม.5 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” เข้าร่วมแสดงความยินดีร้อยละ 90 

3.2 เชิงคุณภาพ 
                3.2.1 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และมีจิตสำนึกในการเป็นศิษย์โรงเรียนบ้านตาก  
                       “ประชาวิทยาคาร” 
                3.2.2 นักเรียนสำนึกในพระคุณของครู แสดงความกตัญญูกตเวที 
                3.2.3 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสัมพันธ์ของพี่น้องในโรงเรียนและแสดงความยินดีต่อรุ่นพี่ 
                        ท่ีจบการศึกษา 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน มกราคม 2565  

นางสาวศิริญญา จันทร์คณา 
นางสาวสุกัญญา บัวเขียว 

 

2 จัดทำโครงการ มกราคม 2565 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ กุมภาพันธ์ 2565 
4 รายละเอียดกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2565 
5 สรุปรายงานผล มีนาคม 2565 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 20,000 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.ค่าดอกไม้ติดอก (จำนวน 252 ช้ิน)   2,520  
2.ค่าจัดทำบายศรี ด้ายมัดมือ ตกแต่งสถานท่ี  2,000   
3.ซุ้มถ่ายรูป จำนวน 4 ซุ้ม   4,000  
4.ช่อดอกไม้แสดงความยินดีนักเรียนท่ีสอบติด   3,000  
5.ค่าวงดนตรีและสนับสนุนชมรมดนตรี  5,000   
6.ป้ายไวนิลงานปัจฉิมนิเทศ   3,500  
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน  7,000 13,000  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม  
 20,000 -     

 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน 

 
- การสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 



2.ผู้บริหาร และครูทุกคน 
3.นักเรียน ม.1-ม.5 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 90 

- การประเมิน 
 

- แบบประเมิน 

ผลลัพธ ์
1.นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และมีจิตสำนึกในการเป็นศิษย์โรงเรียน
บ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
2.นักเรียนสำนึกในพระคุณของครู แสดงความกตัญญูกตเวที 
3.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสัมพันธ์ของพี่น้องในโรงเรียนและแสดง
ความยินดีต่อรุ่นพี่ท่ีจบการศึกษา 

 
 
- การสอบถาม 
- การสังเกต 

 
 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนช้ัน ม.3และ ม.6 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเกิดความภาคภูมิใจ และมีจิตสำนึกในการเป็นศิษย์ 
      โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
9.2 นักเรียนนักเรียนช้ัน ม.3และ ม.6 สำนึกในพระคุณของครู แสดงความกตัญญูกตเวที 
9.3 นักเรียนช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของพี่น้องในโรงเรียนและแสดงความยินดี 
      ต่อรุ่นพี่ท่ีจบการศึกษา 
 
 
 

ลงช่ือ      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางสาวศิริญญา จันทร์คณา) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม การให้บริการงานแนะแนว 
แผนงาน กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
     ข้อท่ี 2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
              และแก้ปัญหา 
     ข้อท่ี 4.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

      ข้อท่ี 5.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ข้อท่ี 6.มีความรู้ ทักษะพื้นบาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
           1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ข้อท่ี 1.การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
      ข้อท่ี 2.ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 



      ข้อท่ี 3.การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      ข้อท่ี 4.สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     ข้อท่ี 5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ข้อท่ี 6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     ข้อท่ี1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการติดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      ข้อท่ี 2.ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
      ข้อท่ี 3.มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
      ข้อท่ี 4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     ข้อท่ี 5.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริญญา   จันทร์คณา 
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
งานแนะแนวในสถานศึกษามีบทบาทและความสำคัญต่อตัวนักเรียนมาก  ท้ังในด้านการศึกษา  ด้านอาชีพ 

ด้านส่วนตัวและสังคม สถานศึกษาจึงจะเป็นต้องจัดงานบริการแนะแนวให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง งานบริการแนะ
แนวทั้ง 5 ด้าน ด้ังนี้ ด้านท่ี 1.บริการสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นบริการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รู้จักและเข้าใจ
นักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อสนองความต้องการและเป็นแนวทางการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา นักเรียนในทุกๆ
ด้าน เช่น ระเบียนสะสม การเยี่ยมบ้าน แบบทดสอบความถนัด ความสนใจ แบบสำรวจบุคลิกภาพ ด้านท่ี 2.
บริการสนเทศ เป็นบริการท่ีให้ข้อมูล  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์  ความรู้เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนา  เช่น การ
ออกแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  สัปดาห์งานแนะแนว  การจัดป้ายนิเทศ  แผ่นพับ วารสาร เกี่ยวกับ
ขอบข่ายงานบริการแนะแนว  การจัดการเรียนการสอนให้ความรู้ต่างๆในคาบกิจกรรมแนะแนว  ด้านท่ี 3.บริการ
ให้คำปรึกษา  เป็นบริการท่ีเป็นหัวใจสำคัญของงานแนะแนว  บริการให้คำปรึกษาในเรื่องด้านการศึกษา  ด้าน
อาชีพ  ด้านบุคลิกภาพ ด้านส่วนตัว และสังคม เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดภายในจิตใจของนักเรียน ท้ังในเรื่อง
ของการศึกษาต่อ ผลการเรียน ครอบครัว สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน  อาจส่งผลให้นักเรียนเกิดความวิตกกังวลจนเกิด
เป็นความเครียดได้    ด้านท่ี 4. บริการจัดวางตัวบุคคล เป็นการวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงานตามท่ีเลือก  เช่น 
การให้ทุนการศึกษา   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  การจัดวางตัวนักเรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร  ด้านท่ี 5. บริการติดตามและประเมินผล เป็นการติดตาม และประเมินผลของบริการแนะแนวข้างต้นท้ัง 
4 บริการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานบริการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ  เช่น  การติดตามผลการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ัน ม.6  การติดตามผลการศึกษาต่อสายสามัญและสายอาชีพของนักเรียนช้ัน ม.3  
การประเมินผลการดำเนินงานและกิจกรรมแนะแนว  การติดตามผลนักเรียน  ตลอดจนการติดตามดูแลพฤติกรรม



และพัฒนาการของผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจตนเองสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ส่งผลทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จ  สามารถวางแผนชีวิตและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการงานแนะแนวทั้ง 5 ด้าน อย่างท่ัวถึง ครูและผู้ปกครอง เข้าใจในตัวนักเรียน  
      สามารถช่วยกันปรับปรุงส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 90 ได้รับบริการงานแนะแนวทั้ง 5  
        ด้านอย่างท่ัวถึง 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูแนะแนวจัดบริการงานแนะแนวทั้ง 5 ด้าน ได้อย่างท่ัวถึง 
 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564  

นางสาวศิริญญา จันทร์คณา 
 
 

2 จัดทำโครงการ พฤศจิกายน 2564 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ธันวาคม 2564 
4 รายละเอียดกิจกรรม มกราคม 2565 
5 สรุปรายงานผล มีนาคม 2565 

 
5.งบประมาณที่ใช้  28,000 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ค่าอาหารทีมงานออกแนะแนวสัญจร ทีมละ 8 คน 
คนละ 80 บาท จำนวน 3 ทีม 

 1,900   

2. ของท่ีระลึกมอบให้โรงเรียนในเขตอำเภอบ้านตาก ช้ินละ 100 
บาท จำนวน 28 ช้ิน 

  2,800  

3. อุปกรณ์การเรียน(ของรางวัลให้นักเรียน) ช้ินละ 10 บาท จำนวน 
500 ช้ิน 

  5,000  

4.ค่าน้ำมันรถตู้ออกแนะแนวสัญจร จำนวน 3 สาย  1,500   
5.ค่าอาหารและเครื่องด่ืมวิทยากรและทีมงานสัปดาห์แนะแนว ชุด
ละ 35 บาท จำนวน 100 ชุด 

 3,500   

6.ค่าตกแต่งสถานท่ีงานสัปดาห์แนะแนว  1,000   
7.ของท่ีระลึกวิทยากร ช้ินละ 50 บาท จำนวน 20 ช้ิน   1,000  



8.ค่าวิทยากรท่ีให้ความรู้แนะแนว 2,500    
10.ป้ายไวนิล  2,500   
11.อาหารว่างนักเรียนช้ันม.3 จำนวน 160 คน และม.6 จำนวน 92 
คน (รวมท้ังหมด 252 คน) คนละ 25 บาท 

 6,300   

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 2,500 16,700 8,800  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
11,200 - 16,800 -     

 
 
 
 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.นักเรียนช้ัน ม.6 ได้เข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 90 และ
นักเรียนระดับช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อ 
ร้อยละ 95 
2.ออกแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
บริการอย่างน้อย 20 โรงเรียน 
3.นักเรียนช้ัน ม.1 – ม.6 ร้อยละ 50 
ได้รับการช่วยเหลือทางด้าน
ทุนการศึกษา   
4.นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์งานแนะแนว 
และอาชีพ ร้อยละ 100 

 
- ประเมินจากจำนวนนักเรียนช้ันม.6   
   และ ม.3 ท่ีจบการศึกษา 
- ประเมินจากโรงเรียนท่ีได้เข้าแนะแนว 
- ประเมินจากจำนวนนักเรียนท่ีได้เข้ารับทุน 
- ประเมินจากการเช็คช่ือ 
- ประเมินจากจำนวนนักเรียนท่ีเข้ารับ 
  บริการ 

 
- แบบติดตามการเรียนต่อ ม.6, ม.3 
- แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบสอบถาม 
- หนังสือส่งใบสมัครจำนวนนักเรียน  
- สมุดเย่ียมแนะแนว 



5.นักเรียนช้ัน ม.6 ร้อยละ 80 ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการศึกษาต่อจากสถาบัน
และมหาวิทยาลัยต่างๆ จากวิทยากร
ในช่ัวโมงแนะแนว บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และระบบออนไลน ์
ผลลัพธ ์
1.ครูแนะแนวจัดบริการงานแนะแนว
ท้ัง 5 ด้าน ได้อย่างท่ัวถึง 

 
- การสอบถาม 
 

 
- แบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   9.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 90 ได้เข้ารับบริการแนะแนวทั้ง 5 ด้าน อย่างท่ัวถึง   
         สามารถนำความรู้ท่ีได้ มาปรับปรุงพัฒนาตนเอง ท้ังด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านบุคลิกภาพ ด้านส่วนตัว 
         และสังคม เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  

 
 
 
 
 

ลงช่ือ      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางสาวศิริญญา จันทร์คณา) 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC 
แผนงาน บริหารงานวิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด  

                              ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด 

                                                 และประเมินผล 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

     ข้อท่ี 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 



                            ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  ข้อท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวดุจคณิศร คงเมือง 
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายและ
แตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2545 
มาตรา 10 ท่ีระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษา
สำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์   สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรอืมี
ร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  การศึกษาสำหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดให้
ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ   ครูทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องแสวงหาวิธีการท่ีจะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่ง
นว ัตกรรมใหม่ท ี ่คร ูจะต ้องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) โดยที ่  PLC ย ่อมาจาก 
Professional Learning Community ซึ่งหมายถึง Community of Practice (CoP) ในการทำหน้าท่ีครูนั่นเอง 

จากเหตุผลดังกล่าวจึงเกิดการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อ
เป็นกลไกช่วยสนับสนุนให้ครูสร้างความรู้แล้วนำความรู้ไปใช้กับนักเรียนส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้จริง โดยใช้
ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ คุณภาพของผู้เรียนดีขึ้น ทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อให้ครูมีการรวมกลุ่มในการแสวงหาความรู้ ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการระดมความ  
     คิดเห็น ตามประสบการณ์ของครู ในการค้นพบความรู้ วิธีทำงาน วิธีสอนใหม่ ๆ  
2.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ 
     นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เกิดการทักษะ และคุณลักษณะท่ีดีจากการเรียนรู้ 

3. เป้าหมาย 



 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครู ครูอัตราจ้างและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จำนวน 47 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูและครูอัตราจ้าง เกิดการรวมกลุ่มในการแสวงหาความรู้ ร่วมกันหาแนวทาง 
                 แก้ปัญหาด้วยวิธีการระดมความคิดเห็น ตามประสบการณ์ของครู ค้นพบความรู้ 
                 วิธีทำงาน ค้นพบวิธีสอนใหม่ ๆ  

  3.2.2 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามโครงการ 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน 1 – 15 ต.ค.64 ฝ่ายวิชาการ 
2 จัดทำโครงการ 16 – 30 ต.ค.64 ฝ่ายวิชาการ 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 1 – 15 พ.ย.64 ฝ่ายวิชาการ 
4 ดำเนินงานตามโครงการ 16 พ.ย.64 –  31 ส.ค.65 ทุกกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5 สรุปรายงานผล 1 – 30 ก.ย.65 ฝ่ายวิชาการ 

5. งบประมาณที่ใช้ 17,170 บาท 

 

6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 

รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กระดาษ AA ขนาด A4 จำนวน 9 รีม รีมละ 130 บาท 
(สรุปเล่ม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 เล่ม) 

  1,170  

2. อุปกรณ์ผลิตส่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ละ 2,000 บาท 

จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  16,000  

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน   17,170  

 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 



 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

17,170 -  -  - - - 
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 47 
คน ดำเนินการกระบวนการ PLC 

 
- ตรวจสอบแบบบันทึกการ
ประชุม PLC 

 
- แบบบันทึกการประชุม PLC 
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.นักเร ียน จำนวน  728 คน ได้ร ับการ
เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ 

- ตรวจสอบแบบบันทึก - แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ 

3.ร ้อยละ 75 ของน ัก เร ียนท ั ้ งหมด มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - แบบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

 

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูมีการรวมกลุ่มในการแสวงหาความรู้ ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการระดมความคิดเห็น  
     ตามประสบการณ์ของครู ในการค้นพบความรู้ วิธีทำงาน วิธีสอนใหม่ ๆ  
9.2 นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมี 
      ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เกิดการทักษะ และคุณลักษณะท่ีดีจากการเรียนรู้ 
 
 

 

ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

        (นางสาวดุจคณิศร คงเมือง) 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม วันสำคัญ การเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี 
แผนงาน กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ 
                                                ประเมินผล 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1. คุณภาพของผู้เรียน     
  ข้อท่ี 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ  
                    คิดเห็นและแก้ปัญหา 

    ข้อท่ี 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อท่ี 9 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 



ผู้รับผิดชอบ นายทำนอง  รุ่งระว ี
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 

1.หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้จัดให้กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี       ยุวกาชาดเป็น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   มีลักษณะเป็นกิจกรรมนักเรียน   ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง  โดยเน้นการทำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม  เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริง  ให้กับผู้เรียนและ เป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความ
อดทน  ความสามัคคี  ความเสียสละ  ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเป็นผู้มีวินัย  เพื่อสนองนโยบายในการสร้างเยาวชน
ของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม    มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่   จะต้องจัดให้มีการเดิน
ทางไกลเข้าค่ายพักแรม ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีขึ้น 

 
 
 
 
 
 

 
2.วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ตามเนื้อหา  
              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร  
  2. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและสามารถอยู่ร่วมในสังคม 
              อย่างมีความสุข  
  3. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ 
              ค่ายพักแรม 
  4. เพื่อจัดกิจกรรมวันสำคัญระลึกถึงคุณประโยชน์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
             รัชกาลท่ี 6 ท่ีสร้างกิจการลูกเสือไทย 
 
3.เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ 



3.2.1 นักเรียนมีความสามัคคี ความอดทด มีระเบียบวินัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี  
        ความสุข 
 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน  

พฤศจิกายน 2564 
ผู้กำกับลูกเสือทุกคน 

2 จัดทำโครงการ 
นายทำนอง  รุ่งระว ี

3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
4 รายละเอียดกิจกรรม  1ธันวาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565 ผู้กำกับลูกเสือทุกคน 
5 สรุปรายงานผล 1 กันยายน 2564 นายทำนอง  รุ่งระว ี

 
5.งบประมาณที่ใช้ 80,370 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.ดำเนินงานการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม  70,000   
2.อุปกรณ์การดำเนินงาน การเดินทางไกล  
เข้าค่ายพักแรม 

  
8,370 

 

3.อุปกรณ์จัดงานวันสำคัญทางลูกเสือ  2,000   
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน  72,000 8,370  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 



ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64--31 ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 64-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 64-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
8,370    72,000      

8.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1–3 จำนวน 430 คน 

-การลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

-แบบบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม 

ผลลัพธ ์
นักเรียนมีความสามัคคี ความอดทด มีระเบียบวินัย 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

-การสังเกต 
-การสอบถาม 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          9.1 นักเรียนท่ีเรียนวิชาลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี  ทุกคน ได้รับประสบการณ์ในสภาพจริง และ  

     สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
          9.2 นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี ภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
 
 

ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           ( นายทำนอง รุ่งระวี) 

กิจกรรม  การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 
แผนงาน  วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
   ข้อท่ี 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ  

                    คิดเห็นและแก้ปัญหา 



ผู้รับผิดชอบ นายทำนอง  รุ่งระว ี
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 65 

1.หลักการและเหตุผล 
 นายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี การท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ซึ่งจำเป็นท่ีจะต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถใน
ระดับท่ีเหมาะสมกับบทบาทนายหมู่ลูกเสือ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จึงจัดโครงการฝึกอบรมนายหมู่
ลูกเสือ ขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานกิจการลูกเสือ เนตรนารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้
วางเป้าหมายไว้ 
 
2.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อต้องการให้ นายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของนายหมู่ลูกเสือ 
  2.2 เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในทักษะต่างๆท่ีจำเป็น 
  2.3 เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีได้ 
  2.4 เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ลูกเสือ เนตรนารีอื่น 
 
 3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 มีลูกเสือ-เนตรนารีเป็นสามัญรุ่นใหญ่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 80 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.1.2 ลูกเสือ-เนตรนารีมีความรู้ความสามารถในด้านการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน พฤศจิกายน 2564  

 
นายทำนอง  รุ่งระว ี

2 จัดทำโครงการ พฤศจิกายน 2564 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พฤศจิกายน 2564 
4 รายละเอียดกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา 
5 สรุปรายงานผล 1 กันยายน 2565 

5.งบประมาณที่ใช้ 10,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 



กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร 4,000    
2.ค่าอาหาร  2,800   
3.ค่าอาหารว่าง  2,800   
4.วัสดุท่ีใช้ในการจัดอบรม   400  
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 4,000 5,600 400  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
      10,000  

8.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
-มีลูกเสือ-เนตรนารีเป็นสามัญรุ่น
ใหญ่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  
80   คน 

 
-ประเมินจากแบบประเมินผล
โครงการและกิจกรรม 

 
-แบบประเมินผลโครงการและกิจกรรม 

ผลลัพธ ์
-ล ู ก เส ื อ - เนตรนาร ี ม ี ความรู้
ความสามารถในด้านการเป็นนาย
หมู่ลูกเสือ เนตรนารี 

 
-ประเมินจากแบบประเมินผล
โครงการและกิจกรรม 

 
-แบบประเมินผลโครงการและกิจกรรม 

 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ลูกเสือ-เนตรนารีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีได้ทุกรูปแบบ 
9.2 ลูกเสือ-เนตรนารีสามารถนำคำปฏิญาณและกฎ   มาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 



 
 

ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นายทำนอง รุ่งระวี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม  การฝึกอบรมลูกเสือจราจรช่อสะอาดสาธารณะประโยชน์ 
แผนงาน  วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
   ข้อท่ี 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

                    คิดเห็นและแก้ปัญหา 
ผู้รับผิดชอบ นายทำนอง  รุ่งระว ี  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 

1.หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากในปัจจุบันเยาวชนและนักเรียน  ขาดผู้ให้คําแนะนําเรื่องความรู กฎหมายจราจร การใช้รถใช้

ถนน ตลอดท้ังเครื่องหมายและการควบคุมการจราจรอื่นๆ โดยเฉพาะการปลูกฝังวินัยการจราจรแก เด็กนักเรียน 
เยาวชน ลูกเสือ-เนตรนารี ให้เกิดความรู ความเคยชิน  



 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงได จัดทำโครงการ ฝ กอบรมลูกเสือ- 
เนตรนารี จราจรขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อต้องการให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้บริการจราจรภายในโรงเรียนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัย 
                ยิ่งขึ้น  
  2.2 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู และประสบการณ เกี่ยวกับกฎหมายจราจร เพื่อการใช้รถใช้
ถนนได้ 
                อย่างปลอดภัย  
  2.3 เพื่อเป็นการฝึกอบรม ลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม  
  2.4 เพื่อท่ีจะได นำลูกเสือ เนตรนารี ท่ีผ่านการอบรม ไปปฏิบัติงานใน โอกาสต่างๆ 
 
 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 มีลูกเสือ-เนตรนารีเป็นสามัญรุ่นใหญ่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 150  คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ลูกเสือ-เนตรนารีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีลูกเสือจราจร 
 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน  

พฤศจิกายน 2564 
 
 

นายทำนอง  รุ่งระว ี
2 จัดทำโครงการ 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
4 รายละเอียดกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา 
5 สรุปรายงานผล 1 กันยายน 2565 

5.งบประมาณที่ใช้ 10,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 



ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000    
2.ค่าอาหาร  3,000   
3.ค่าอาหารว่าง  3,000   
4.วัสดุท่ีใช้ในการจัดอบรม   1,000  
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 3,000 6,000 1,000  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
      10,000  

 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
-มีลูกเสือ-เนตรนารีเป็นสามัญรุ่นใหญ่
เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  150 คน 

 
-ประเมินจากแบบประเมินผล
โครงการและกิจกรรม 

 
-แบบประเมินผลโครงการและกิจกรรม 

ผลลัพธ ์
-ลูกเสือ-เนตรนารีมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีลูกเสือจราจร 

 
-ประเมินจากแบบประเมินผล
โครงการและกิจกรรม 

 
-แบบประเมินผลโครงการและกิจกรรม 

 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ลูกเสือ-เนตรนารีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีลูกเสือจราจร มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
9.2 ลูกเสือ-เนตรนารีสามารถนำคำปฏิญาณและกฎมาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
9.3 การจราจรของโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น 

 

 



 

ลงช่ือ                            ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
         (นายทำนอง รุ่งระวี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
แผนงาน กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี 
                              คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ 
                                                เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อท่ี 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อท่ี 5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 64 – มกราคม 65 

1.หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542  มาตรา  24  ข้อ  6  กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการ

จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทุกเวลา  ทุกสถานที่  มีการประสานความร่วมมือบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมมือกันพัฒนา



ผู้เรียน  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 12  ข้อ  12.3  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย  มาตรฐานที่ 6 ข้อ 6.3 ผู้เรียนสามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งความรู้ และสื่อต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและนอกสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี  7  ข้อ  7.1  ผู้เรียนสามารถวางแผน ทำงานตามลำดับข้ันตอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และข้อ  7.2  ผู้เรียนรักการทำงานสามารถปรับตัวและทำงานเป็นทีมได้   ประกอบกับตามนโยบาย
เรียนฟรี 15  ปีอย่างมีคุณภาพ  ที่รัฐบาลให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการทัศนศึกษา  โดยศึกษาตามแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน  โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มาก
ที่สุด  ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ได้คิดเอง  ปฏิบัติเอง  และมีปฏิสัมพันธ์  กับบุคคลหรือแหล่งการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  จนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้ 

 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนท่ีเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน 
  2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและ 
                การดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียน 
        และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2 จัดทำโครงการ พฤศจิกายน 2564 นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา  
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พฤศจิกายน 2564 นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา  

4 รายละเอียดกิจกรรม พฤศจิกายน 64 – มกราคม 65 
นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา 

และคณะครูท่ีปรึกษา 
5 สรุปรายงานผล 1 กันยายน 2565 นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา  

 
5.งบประมาณที่ใช้ 207,200 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 



กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับช้ัน ม 1 –ม.6 207,200    
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 207,200    

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น ดังนี้ 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนปี 

65 

จำนวนนักเรียนปี64 

(เฉพาะระดับชั้นที่

ไม่ได้ไปทัศนศึกษา) 

รวมจำนวน

นักเรียนทั้งหมด 

จำนวนเงินทั้งหมดที่

ได้รับ 200 บาท/คน 

ม.1 128 - 128 25,600 

ม.2 144 153 297 59,400 

ม.3 159 - 159 31,800 

ม.4 131 - 131 26,200 

ม.5 67 69 136 27,200 

ม.6 91 94 185 37,000 

รวมทั้งหมด 720 316   

รวมเงินทั้งหมด 144,000 63,200 1,036 207,200 

 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
207,200        



 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
-นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ร้อยละ 100 

 
-สอบถาม 

 
-แบบสอบถาม 

ผลลัพธ ์
-นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้จากการทัศนศึกษา 
 มาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

 
-สอบถาม 
 

 
-แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้ความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จริง 
2. นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนในรายวิชาต่างๆ ต่อไป 

 
 
 
ลงช่ือ       ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
        (นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  

สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 

                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

                              ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 

                              ความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด  

                                                และประเมินผล 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 มาตรฐานท่ี 1. คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อท่ี 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 



         คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด  

ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่อ

เตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้/ทักษะนวัตกรรม/ส่ือ

เทคโนโลยี  สารสนเทศ/ทักษะด้านการทำงาน/ทักษะท่ีนำไปใช้ได้จริงในการดำรงชีวิต และเพื่อให้การจัดกิจกรรม

ตามนโยบายของรัฐบาล ในการลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลารู้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงได้
จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ 

 การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีความหมายดังนี้ 

(1) ลดเวลาเรียน หมายถึง การลดเวลาเรียนภาควิชาการและการลดเวลาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ เช่นการบรรยาย การสาธิต การศึกษาในความรู้ให้น้อยลง 

(2) เพิ่มเวลารู้ หมายถึง การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง การคิด
วิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม เรียนรู้ด้วยตัวเองอยา่งมีความสุขจากกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์  และ
หลากหลายมากขึ้น 

(3) การบริหารจัดการเวลาเรียน หมายถึง การจัดสัดส่วนเวลาของการจัด 
         กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ให้น้อยลง และเพิ่มเวลาของกิจกรรมการ รียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นผู้

ปฏิบัติจริงสร้างความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความสนใจความต้องการ ความถนัดได้

เพิ่มพูทักษะ การคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม ความมีน้ำใจ และมีความสุขในการเรียนรู ้

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบในการกำหนดรูปแบบ วิธีการกระบวนการในการจัดกิจกรรม การส่งเสริม   
     สนับสนุน การกำกับ นิเทศติดตาม และการวัดประเมินผล 
2.2 เพื่อให้ครูสามารถออกแบบกิจกรรม และจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมตอบสนองความต้องการ 
     ของผู้เรียน และใช้พัฒนานักเรียนอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ 
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นท่ีพอใจของ 
     โรงเรียนและผู้ปกครอง 

3. เป้าหมาย 



3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100  ได้รับการพัฒนาตามโครงการ 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามโครงการ 
  3.2.2 คณะครู และผู้บริหาร ร่วมกันสร้างระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ช้ีแนะช่วยเหลือซึ่งกัน 
                  และกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 

4. วิธีดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน พฤศจิกายน 2564  

 

นางสาวณัฐธิดา ทิอุด 
2 จัดทำโครงการ พฤศจิกายน 2564 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พฤศจิกายน 2564 

4 รายละเอียดกิจกรรม พฤศจิกายน 64 – กันยายน 64 

5 สรุปรายงานผล 30 กันยายน 2565 

5.งบประมาณที่ใช้ 48,000 บาท 

6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 

รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.ค่าเหมาจ่ายวัสดุอุปกรณ์ทุกกิจกรรม ทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ท้ัง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  48,000  

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน   48,000  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-30 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

24,000    24,000    

 

 

 

 

 

8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ร้อยละ 100  ได้ร ับการพัฒนา
ตามโครงการ 

 

- การเช็คสถิตินักเรียนในการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

 

- แบบบันทึกรายช่ือการเข้าร่วม

กิจกรรม  

ผลลัพธ ์

1.นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา

ตามโครงการ 

2.คณะครู และผู้บริหาร ร่วมกัน

สร้างระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ช ี ้แนะช่วยเหลือซ ึ ่งกันและกัน 

เพ ื ่อให้เก ิดการพัฒนาร ูปแบบ

ตลอดเวลา 

 

- สอบถามความพ ึงพอใจของ

นักเรียน  

 

 

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ได้เรียนรู้ปฏิบัติจริงจากกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม 



 9.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 9.3 มีการประเมินตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 9.4 มีความสุขในการเรียนรู้ 
 9.5 มีผลสอบท่ีมีคุณภาพ ในทุกระดับช้ัน 

 

 

ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         ( นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด ) 

 

 

 

กิจกรรม แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
                              ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
                              ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด 
                                                และประเมินผล 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1. คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อท่ี 5.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 



ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ให้สามารถแข่งขันทั้งทางด้านการเรียนและประลอง

ความสามารถในหลายๆด้าน ในสังคมภายนอกโรงเรียน ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะก้าว

ไปสู ่น ักเรียนที ่มีผลงานดีเด่นและยอดเยี ่ยม ในระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ ก็ต่อเมื่อโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนอย่างเป็นกระบวนการ มีกิจกรรมท่ีทำให้

นักเรียนค้นพบความรู้ความสามารถของตัวเอง และโรง เรียนสามารถพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนได้ตรงตาม

ศักยภาพของตัวนักเรียนมากที่สุด รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกหัดฝึกฝนทักษะทางวิชาการในหลายๆด้าน

อย่างท่ัวถึง ย่อมเป็นผลดีต่อตัวนักเรียนท่ีจะได้มีโอกาสทดสอบตัวเอง และพัฒนาตัวเอง ให้มีความรู้ความสามารถ

มากยิ่งขึ้นในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถของตัวเอง 

2.2 เพื่อให้โรงเรียนได้มีโอกาสพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 2.3 เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดของตัวเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเองในอนาคต  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 30% ของนักเรียนท้ังหมด 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีผลงานการแข่งขันที่ดีและมีคุณภาพสามารถส่งไปแข่งขันกับโรงเรียนอื่นได้  
        เป็นอย่างดี 
3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

4. วิธีดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2 จัดทำโครงการ พฤศจิกายน 2564 นายวิรุฬห์  คุ้มอารีย์ 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พฤศจิกายน 2564 นายวิรุฬห์  คุ้มอารีย์ 

4 รายละเอียดกิจกรรม พฤศจิกายน 64 – มกราคม 65 นายวิรุฬห์  คุ้มอารีย์และคณะครูท่ีปรึกษา 

5 สรุปรายงานผล 30 กันยายน 2565 นายวิรุฬห์ /นางสาวณัฐธิดา ทิอุด 

5.งบประมาณที่ใช้ 160,000 บาท 

6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณจำแนกตาม 



กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง  15,000   

2.ค่าอาหาร  19,000   

3.ค่าพาหนะ  30,000   

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   96,000  

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน  64,00 96,000  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-30 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

60,000      100,000  

8.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

1.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ 30% ของนักเรียนท้ังหมด 

 

- สอบถามความคิดเห็นจาก

นักเรียน ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน 

 

- แบบสอบถาม  

ผลลัพธ ์

1.นักเรียนมีผลงานการแข่งขันที่ดีและมี

คุณภาพสามารถส่งไปแข่งขันกับโรงเรียน

อื่นได้เป็นอย่างดี 

2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   สูงขึ้น  

 

- สอบถามความพึงพอใจ  

  ของนักเรียน ครูและ 

  บุคลากรของโรงเรียน 

- บันทึกผลการแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการในระดับต่างๆ 

 

- แบบบันทึกผลการแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการในระดับต่าง 

 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนค้นพบความรู้ความสามารถด้านทักษะทางวิชาการท่ีแท้จริงของตัวเอง 

9.2 โรงเรียนส่งนกัเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการกับโรงเรียนอื่นได้อย่างมีคุณภาพ 



 

 

ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         ( นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด ) 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา  (YC : Youth Counselor) 
แผนงาน กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  
                              และมีคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
     ข้อท่ี 2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา 
     ข้อท่ี 4.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

      ข้อท่ี 5.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 



      ข้อท่ี 6.มีความรู้ ทักษะพื้นบาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
           1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ข้อท่ี 1.การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
      ข้อท่ี 2.ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ข้อท่ี 3.การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      ข้อท่ี 4.สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     ข้อท่ี 5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ข้อท่ี 6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     ข้อท่ี1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการติดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      ข้อท่ี 2.ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
      ข้อท่ี 3.มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
      ข้อท่ี 4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     ข้อท่ี 5.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริญญา   จันทร์คณา 
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

1.หลักการและเหตุผล 
สังคมในยุคปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นไทยถูกชักจูงและหลงมัวเมาจากส่ืออย่างไร้สติใน

การคิดพิจารณาไตร่ตรองถึงความถูกต้อง การวางตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะ  การยอมรับและนำวัฒนธรรมจาก
ต่างชาติเข้ามาในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดปัญหาสังคมท่ีวัยรุ่นต้องเผชิญ บางปัญหาเป็นส่ิงท่ีผู้ใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง 
วัยรุ่นจึงหลงไปในทางท่ีผิด สาเหตุจากการตัดสินใจท่ีผิดพลาดและพลาดโอกาสในการแก้ไข  เพราะขาดผู้ให้
คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง วัยรุ่นต้องการใครสักคนท่ีคอยรับฟัง ดูแล คอยปลอบโยนให้กำลังใจใน
ยามท่ีท้อแท้และส้ินหวังและคนคนนั้นเอง “จะเป็นคนท่ีถือตะเกียงและคอยจูงมือเขาออกจากทางท่ีมืดสลัว” 

กระบวนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาผู้เรียน ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา 
จิตใจและสังคม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแล้ว  โรงเรียนจำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่ 
ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพท่ีพึงมีขณะท่ีสภาพแวดล้อม เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ค่อนข้างสับสนซับซ้อนมากขึ้นทำให้เด็กและเยาวชน เส่ียงต่อการเผชิญปัญหาเพิ่มข้ึน  การสร้างมาตรการในการ
สร้างภูมิคุ้มกันปกป้องส่งเสริมนักเรียนในทางท่ีเหมาะสมจึงเป็นภาระสำคัญของสถานศึกษา 



“ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”  เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ได้ อย่างเป็นระบบมากขึ้น ท้ังนี้โดยอาศัยการผนึกพลังการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ท่ีใกล้ชิด เข้าถึง และเข้าใจนักเรียนมากท่ีสุด พวกหนึ่งคือเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง และถ้านักเรียนได้รับ
การปลูกฝังให้มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน ๆได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านจิตวิทยาให้คำปรึกษาเบื้องต้น จะ
เป็นพลังสำคัญในการช่วยป้องกัน  ลดความเส่ียงและแก้ปัญหาท่ีนักเรียนเผชิญอยู่ได้มาก 

โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  (YC : Youth Counselor) จึงเป็นโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายให้แก่นักเรียนที่เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในปัจจุบันและเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากปัญหา
ต่างๆของวัยรุ่นมีมากมายเช่น  ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาการคบเพื่อน ปัญหาการติดเกมและ
ปัญหาครอบครัวที่ก่อให้เกิดปัญหาการออกกลางคัน  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงได้ก่อตั้งโครงการนักเรียนเพื่อน
ที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor)  เนื่องจากเล็งเห็นปัญหาด้านต่างๆภายในโรงเรียน เพื่อช่วยส่งเสริมป้องกัน
และแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษาจะคอยช่วยเหลือ
นักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ รับฟังปัญหาและคอยให้กำลังใจรวมทั้งให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักเรียนตามหลักการ
ให้คำปรึกษา 

 
 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1. จัดต้ังกลุ่มนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (YC : Youth Counselor) ช่วยป้องกันแก้ไขพฤติกรรมของ 
      นักเรียน  
2.2. กลุ่มนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (YC : Youth Counselor) ช่วยเหลือเพื่อนด้วยกระบวนการแนะแนว  
      และให้คำปรึกษา 

 

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

                 3.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตัวแทนห้องละ 2 คน  
3.2 เชิงคุณภาพ 

                 3.2.1 กลุ่มนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (YC: Youth Counselor) ช่วยป้องกันแก้ไขพฤติกรรมของ 

                         นักเรียน 
 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564  

นางสาวศิริญญา จันทร์คณา 2 จัดทำโครงการ พฤศจิกายน 2564 



3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ธันวาคม 2564 นางสาวสุกัญญา  บัวเขียว 
นายศรัทธาเทพ ปัญญานาค 

 
4 รายละเอียดกิจกรรม มิถุนายน 2565 
5 สรุปรายงานผล กันยายน 2565 

5.งบประมาณที่ใช้  10,000 บาท 
 

6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ค่าอุปกรณ์ในการอบรม   1,300   
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 2,400    
3. ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ จำนวนหัว 70 คน  3,500   
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ   2,800   
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 2,400 7,600   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 
ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 
ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม  

   10,000 -   
 

8.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

จัดต้ังกลุ่มนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (YC : Youth Counselor) ใบสมัครสมาชิก -แบบรายงานจำนวนสมาชิก 

กลุ่มนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (YC : Youth Counselor)  

ให้การช่วยเหลือเพื่อนด้วยการให้คำปรึกษา ร้อยละ 70 

-สอบถาม 
-สัมภาษณ์ 

-แบบบันทึกการให้คำปรึกษา 
-รายงานผลการดำเนินงาน 

 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1กลุ่มนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ช่วยป้องกันแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน 

 
 
 



 
ลงช่ือ     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางสาวศิริญญา จันทร์คณา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม เปิดโลกทางวิชาการ 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 

                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

                              ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด  

                              ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด 
                                                และประเมินผล 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  



 มาตรฐานท่ี 1. คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเจตนารมณ์
ให้โรงเรียนจัดการศึกษาโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ และนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะใน
การทำงาน เรียนรู้ให้มาก มีทักษะในการทำงานไปใช้ในชีวิตประจำวัน  หารายได้เสริมและจัดบรรยากาศการเรียน
การสอนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และเกิดกระบวนการเรียนรู้  โดยการช้ีแนะของครู ในการจัดบรรยากาศการ
เรียนการสอน ประกอบด้วยบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียน การจัดบอร์ดนิทรรศการ การจำลองสถานการณ์ 
การจัดกิจกรรมบทบาทสมมุติ การทดลองและปฏิบัติจริง การจัดแสดงของจริง การแข่งขันและประกวดทักษะทาง
วิชาการ เป็นต้น จึงได้จัดทำโครงการขึ้น ด้วยความมุ่งหวังให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูร
ดังกล่าว ซึ่งได้นำกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมานำเสนอ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันทำงาน
เป็นทีม ได้ร่วมกันวางแผน และได้ร่วมกันทดลองปฏิบัติจริง เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองเจตนารมณ์
ของหลักสูตรอย่างแท้จริง 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นทุกระดับช้ัน 
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตได้ 
2.3 เพื่อให้ครูผู้สอนดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นกระบวนการ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ร้อยละ 90 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครูผู้สอนมีกระบวนการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.2.2 นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต 
3.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ันสูงขึ้น 3% 

 3.2.4 นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่านในแต่ละรายวิชามีจำนวนลดลง 50% 
 

4. วิธีดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 



1 ประชุมวางแผน พฤศจิกายน 2564  

 

นางสาวณัฐธิดา ทิอุด 
2 จัดทำโครงการ พฤศจิกายน 2564 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พฤศจิกายน 2564 

4 รายละเอียดกิจกรรม พฤศจิกายน 64 – กันยายน 65 

5 สรุปรายงานผล 30 กันยายน 2565 
 

5.งบประมาณที่ใช้ 30,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.วัสดุอุปกรณ์ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

8 กลุ่ม สาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวม จำนวน 2,000 บาท  

  

18,000 

 

4.ค่าอาหารว่างนักเรียน จำนวน 2 ม้ือมื้อละ 

10 บาท  

 12,000 
 

 

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน  12,000 18,000  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 



(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) (1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) (1 เม.ย. 65-30 มิ.ย.65) (1 ก.ค. 65-30 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
 

 30,000      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตลาด

นัดวิชาการ ร้อยละ 90 

 

- การเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักเรียน 

 

- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

ของนักเรียน 

ผลลัพธ ์

1.ครูผู ้สอนมีกระบวนการในการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต 

3.ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของ

นักเรียนทุกระดับช้ันสูงขึ้น 3% 

4.นักเรียนที่สอบไม่ผ่านในแต่ละ

รายวิชามีจำนวนลดลง 50% 

 

- สอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียน  

- สังเกตและสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสอบถามและประเมินผล 

 

 



9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ันเพิ่มขึ้น 3% 

 9.2 นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่านในแต่ละรายวิชามีจำนวนลดลง 50% 

 9.3 ครูผู้สอนดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นกระบวนการ 

 

   

ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         ( นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด ) 

 

 

 

 

 

กิจกรรม โครงการการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
แผนงาน กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 

                    ความสามารถในการแข่งขัน 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

                ข้อท่ี 1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

                ข้อท่ี 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
                ข้อท่ี 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 



มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อท่ี 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน                     
                 ชีวิตได้  

ผู้รับผิดชอบ นายธีรวัช   นิลขลัง  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 สิงหาคม 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี  เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ  และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี  เพิ่มทักษะกีฬาท่ี  สำคัญฝึกการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ปลูกฝังคุณธรรม ความมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา  จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 

2.วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะจากการเรียนมาใช้ในการเล่นกีฬา 
1.2 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างเล่นกีฬาและออกกำลังกายสัปดาห์ 3ครั้ง 
1.3 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข่งแรง สุขภาพจิตท่ีดี 
1.4 เพื่อให้เกิดการสามัคคีในหมู่คณะมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
1.5 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก มีความเช่ือมั่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
    นักเรียนจำนวน  728  คน คณะครูจำนวน  56   คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนได้ใช้ทักษะและความรู้ด้านกีฬา ด้านการจัดการแข่งขัน กล้าแสดงออกและนำไปใช้ใน    

                       ชีวิตประจำวันได้ 
 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 64  

 
นายธีรวัช นิลขลัง 

2 จัดทำโครงการ ต.ค. 64  
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ต.ค. 64 
4. ดำเนินการตามโครงการ ธ.ค. 64 
5 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 

 



5.งบประมาณที่ใช้ 45,000 บาท 
 

6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ให้สีจำนวน 4 สี สีละ 5,000 บาท  20,000   
2. ค่าของรางวัล  13,000    
3. ค่าอาหารคณะครูและผู้ตัดสิน  90 คน   จำนวน 3 วัน  5,000    
4. ค่าน้ำครูและกรรมการตัดสิน 1,000    
5. ค่าเครื่องเสียง 5,000    
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 12,000 33,000    

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
 45,000 -    - -  -  

 

8.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงรักการออกกำลังกาย 

- สอบถามนักเรียน 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



9.1. ผู้เรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตท่ีดี เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 

 
 
 
 
 
ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           ( นายธีรวัช   นิลขลัง ) 

 
 

 

 

 

กิจกรรม กีฬาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.38 ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
                                  ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี 
            คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ 
                    เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อท่ี 2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 



คิดเห็นและแก้ปัญหา 
ข้อท่ี 6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อท่ี 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ข้อท่ี 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
ข้อท่ี 4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                     ข้อท่ี 1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
            ข้อท่ี 4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
            ข้อท่ี 5.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ  
                               เรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ นายธีรวัช  นิลขลัง  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นการจัดการศึกษาของปวงชนท่ีรัฐมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพฒันาคน

และพัฒนาประเทศชาติ  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
จึงจำเป็นต้องสร้างความเช่ือมั่นในการพัฒนาคน  เยาวชนของชาติให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  ว่าโรงเรียนสามารถ
ผลิตผู้จบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  เจตคติ  ค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ  ตลอดจนถึงคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตรและความคาดหวังของสังคม  ตลอดจนแสดงความมั่นใจได้ว่า  
ปัจจัยและกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสากล การจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 5 เป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วยพัฒนาทักษะการกีฬา
ให้กับเยาวชน นักเรียนในท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใส่ใจต่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติดดังกล่าว 
 

2.วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเก็บตัวฝึกซ้อมและมีประสบการณ์การแข่งขันมากเพียงพอให้เกิด 
    ความสามารถสูงสุดทางการกีฬา 
2. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาและชักจูงใจให้นักเรียนสนใจร่วมการเล่น  
    กีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 

           3. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬา  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ 
               ห่างไกลยาเสพติด 



           4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย          
           5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬา และพัฒนาคุณของการกีฬาใน 
               ระดับท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป  
 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนร้อยละ  80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

3.1.2  นักเรียนร้อยละ  80 สามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะ                 
         ท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ   
3.1.3  นักเรียนร้อยละ  80 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
3.1.4  นักเรียนร้อยละ  80 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก 
                            กำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ป้องกันตนเอง  
                            จากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและ  
                            ปัญหาทางเพศ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น มีมนุษย 
                            สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ต.ค. 64 

นายธีรวัช   นิลขลัง 
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ม.ค. 65 
3 จัดทำโครงการ ม.ค. 65 
4 สรุปรายงานผล พ.ค. 65 

5.งบประมาณที่ใช้ 40,000 บาท 
 

6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.การแข่งขันกีฬาภายในจังหวัดตาก 
   - การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอ 
   - การเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลางและ                 

 20,000   



     ส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก 
     - การเข้าร่วมแข่งขันกีฬามัธยม สพม.38   
       จังหวัดตาก 
2. การแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
     - การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงแชมป์ 
       ประเทศไทย    
     - การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเอสโคล่า 
     - การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลยุวชน   
       อายิโนะโมะโต๊ะ    

 
 
 

20,000   

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน  40,000   
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
 
 
 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - -   - - 40,000  

 

8.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกกำลังกายสม่ำเสมอ  
2. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬา  
พัฒนาจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 
- แบบสอบถาม 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 



1. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงรักการออกกำลังกาย 
2. ส่งเสริมให้นักเรียน  นักกีฬา  มีคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีพึงประสงค์  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  มีน้ำใจของการ
เป็นนักกีฬา 

 
 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียน ต่ืนตัวในการเล่นกีฬาและรักการออกกำลังกายมากขึ้น 
9.2 นักเรียน มีส่วนร่วมในการแข่งขันและมีประสบการณ์ในการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น 
9.3 นักเรียน มีการพัฒนาการเล่นกีฬาท้ังในด้านทักษะ เทคนิค การเล่น รู้ระเบียบ กฎ กติกา 

                การแข่งขันมากขึ้น 
9.4 ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดลดลง 
9.5 นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ส่งผลให้มีสุขภาพ 
      พลานามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 
 
 

ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                              (นายธีรวัช   นิลขลัง) 
กิจกรรม อบรมกีฬาแฮนด์บอลให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี 
            คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ 
         เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อท่ี 2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 



คิดเห็นและแก้ปัญหา 
ข้อท่ี 6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อท่ี 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ข้อท่ี 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
ข้อท่ี 4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                     ข้อท่ี 1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
            ข้อท่ี 4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
            ข้อท่ี 5.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
                               เรียนรู้                                                                                                    
ผู้รับผิดชอบ นายธานี สุวรรณปัญญา  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นการจัดการศึกษาของปวงชนท่ีรัฐมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพฒันาคน

และพัฒนาประเทศชาติ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
จึงจำเป็นต้องสร้างความเช่ือมั่นในการพัฒนาคน เยาวชนของชาติให้เป็นท่ียอมรับของสังคม ว่าโรงเรียนสามารถ
ผลิตผู้จบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ ตลอดจนถึงคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตรและความคาดหวังของสังคม  ตลอดจนแสดงความมั่นใจได้ว่า  
ปัจจัยและกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสากล   
การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 5 เป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วยพัฒนา
ทักษะการกีฬาให้กับเยาวชน นักเรียน ในท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ 
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใส่ใจต่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติดดังกล่าว 
 

2.วัตถุประสงค์  
1. เพื่อพัฒนาทักษะและกติกากีฬาแฮนด์บอลของนักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ให้มี  
   ความถูกต้องและเป็นสากล 
2. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาและชักจูงใจให้นักเรียนสนใจร่วมการเล่น 
    กีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
3. เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬา  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ 
   ห่างไกลยาเสพติด    



4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬา และพัฒนาคุณของการกีฬาใน 
   ระดับท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 

 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนร้อยละ  80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

3.1.3  นักเรียนร้อยละ  80 สามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะ                 
         ท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ   
3.1.4  นักเรียนร้อยละ  80 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
3.1.5  นักเรียนร้อยละ  80 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก 
                            กำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ป้องกันตนเอง  
                            จากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและ  
                            ปัญหาทางเพศ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น มีมนุษย  
                            สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น 
 
 
 
 
 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ต.ค. 64 

นายธานี สุวรรณปัญญา 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ม.ค. 65 
3 จัดทำโครงการ ม.ค. 65 
4 สรุปรายงานผล พ.ค. 65 

 

5.งบประมาณที่ใช้ 20,000 บาท 
 

6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 



1. ค่าวัสดุอุปกรณ์  5,000   
2. ค่าอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ 
   - กรวย 
   - ลูกบอล 
   - กาวแฮนด์บอล 

 3,000   

3. ค่าอาหารกลางวัน 3 วัน  6,000   
4. ค่าเบรก 3 วัน  6,000   
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น  20,000   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  
ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 
ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-31 มิ.ย.65) 
ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-31 ก.ย.65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 20,000 -  - - - - 
 

 
 
 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  

2. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬา  พัฒนา
จากระดับท้องถิ่นสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงรักการออกกำลังกาย 

 

- แบบสอบถาม 

 

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 



2. ส่งเสริมให้นักเรียน  นักกีฬา  มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึง
ประสงค์  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  มีน้ำใจของการเป็น
นักกีฬา 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียน ต่ืนตัวในการเล่นกีฬาและรักการออกกำลังกายมากขึ้น 
9.2 นักเรียน มีส่วนร่วมในการแข่งขันและมีประสบการณ์ในการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น 
9.3 นักเรียน มีการพัฒนาการเล่นกีฬาท้ังในด้านทักษะ เทคนิค การเล่น รู้ระเบียบ กฎ กติกา 

                การแข่งขันมากขึ้น 
9.4 ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดลดลง 
9.5 นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ส่งผลให้มีสุขภาพ  
     พลานามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 
 
                              

ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                           ( นายธานี สุวรรณปัญญา ) 

 
 

 

กิจกรรม     ดนตรีหรรษาพาเพลิน 
แผนงาน     กลุ่มพัฒนาผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
                                       ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม. ตาก ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 



     ข้อท่ี 10. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบ  นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์ 
ลักษณะโครงการ    งานประจำ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2564 –  31 ธันวาคม 2564 

1.หลักการและเหตุผล 
          ศิลปะการแสดงดนตรี เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไป โรงเรียน
บ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญท่ีต้องการให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า เห็นความสำคัญ 
และมีความซาบซึ้งในดนตรี  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ฝึกประสบการณ์ ความสามารถในด้านการแสดงออก
ให้กับนักเรียน จึงได้จัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ ดนตรี  เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร ในด้านท่ี
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องจัดโครงการค่ายดนตรี นี้ขึ้นเพื่อให้กับ
นักเรียนท่ีมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาหาความรู้ และฝึกทักษะประสบการณ์ในดนตรี  ให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นต่อไป 
2.วัตถุประสงค์ 

          2.1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และฝึกทักษะประสบการณ์ด้านดนตรี    
          2.2. เพื่อให้นักเรียนมีความซาบซึ้ง ตระหนักในคุณค่า รักและหวงแหนในศิลปดนตรี    
          2.3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้ด้านดนตรีของนักเรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.เป้าหมาย  
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1. นักเรียน ท่ีมีความสนใจและมีความสามารถทางดนตรี จำนวน 40 คน 
  3.2. นักเรียนรุ่นพี่ท่ีมีความสามารถทางด้านดนตรี จำนวน 5 คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         3.2.1. นักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้านดนตรี  ได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน 
                  ดนตรี   

          3.2.2. นักเรียน มีสุนทรียภาพทาง ด้านดนตรี   
          3.2.3. นักเรียนสามารถแสดงออกทักษะทางด้านดนตรี    



          3.2.4. นักเรียนมีพัฒนาการผลงานด้านดนตรีดีขึ้น 
 

4.กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน 10 ต.ค.64  

คณะครูหมวดศิลปะ 2 จัดทำโครงการ 10 ต.ค.64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 10 ต.ค.64 
4.กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน (ต่อ) 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 1 พ.ย. 64  
5 สรุปรายงานผล 31 ธ.ค. 64 
5. งบประมาณที่ใช้ 15,000 บาท 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-30 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
15,000        

 

8.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต   

 
ท่ี 

 
รายการ 

 งบประมาณจำแนกตาม 
รายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 วิทยากร 3 ท่าน  2,500     
2 ของท่ีระลึกวิทยากร 2 ชุด      800    
3  ค่าอาหาร 4 มื้อ มื้อละ 60 บาท 45 คน  10,800    
4 ค่าอุปกรณ์ในการฝึก 45 ชุด    1,400  
รวมทั้งสิ้น 15,000 



1.นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”จำนวน 40 คน - สอบถาม - แบบสอบถาม 
ผลลัพธ ์
1.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 60 สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 
- สอบถาม 
 

 
- แบบสอบถาม 

2.นักเรียนร้อยละ 60 มีความกล้าแสดงออกในการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี 

- การสัมภาษณ์ - แบบสัมภาษณ์ 

 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
9.2 นักเรียนมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 
 
 
 

ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์) 



 

บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรยีนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” ครั้งท่ี 4/2564  
เมื ่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียน      
บ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”  แล้ว  มีมติเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565  ซึ ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเห็นควรให้ใช้แผน
ดังกล่าวเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ 2565  ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยมีการจัดสรรแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้  
 

เงินงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายการ จำนวน (คน) จำนวน (บาท) เป็นเงนิ (บาท)  

1.จำนวนนักเรียน ม.ต้น ปีการศึกษา 2/2564 431 1,750 754,250  
2.จำนวนนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2/2564 291 1,900 552,900  
 รวมเปน็เงิน 1,307,150  
3.จำนวนนักเรียน ม.ต้น ปีการศึกษา 1/2565 450 1,750 787,500  
4.จำนวนนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 1/2565 250 1,900 475,000  
 รวมเปน็เงิน 1,262,500  

รวมยอดเงนิปงีบประมาณป ีพ.ศ.2565 2,569,650  
แบ่งออกเปน็ 3 สว่น ดังนี ้   จำนวน (บาท)  
    1.กิจกรรมหลัก     ร้อยละ 60   1,541,790  
    2.กิจกรรมรอง      ร้อยละ 30   770,895  
    3.กิจกรรมเสริม     รอ้ยละ 10     256,965  
 รวมเปน็เงิน 2,569,650  

 
  

เงินงบประมาณพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายการ จำนวน  (คน) จำนวน (บาท) เป็นเงนิ (บาท)  

1.จำนวนนักเรียน ม.ต้น ปีการศึกษา 2/2564 431 440 189,640  
2.จำนวนนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2/2564 291 475 138,225  
 รวมเปน็เงิน 327,865  
3.จำนวนนักเรียน ม.ต้น ปีการศึกษา 1/2565 450 440 198,000  
4.จำนวนนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 1/2565 250 475 118,750  
 รวมเปน็เงิน 316,750  

รวมยอดเงนิพฒันาผู้เรียนปงีบประมาณป ีพ.ศ.2565 644,615  
รวมงบประมาณ(งบเงินอดุหนุนและงบพัฒนาผู้เรยีน) 3,214,265  

งบประมาณเหลือจ่าย (งบเงินอดุหนุน ปีงบประมาณ 2564) 530,717     
งบประมาณห้องสมดุ 3 ด ีอัจฉริยะ 10,762     

รวมยอดเงนิทั้งหมด 3,755,744  
       
 

           (ลงช่ือ)  
 

                   (นายเฉลิม   มั่นมา)   
                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                    โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” 


