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ค าน า 
 

แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี งบประมาณ  25 62 ฉบั บนี้  จั ดท าขึ้ น เพ่ื อก าหนดทิ ศทาง                 
การปฏิบัติงาน และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ทั้งด้าน
ผู้เรียน ครูและผู้บริหารให้ได้มาตรฐานการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
โรงเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และเป็นการด าเนินงาน
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส่วนที่ 3 แผนงานโครงการ/กิจกรรม และส่วนที่ 4 การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
ส าหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ทุ่งโพธิ์พิทยา พุทธศักราช 2559 - 2562  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนโดยตรง 
  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาจะด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปีฉบับ
นี้ โดยมุ่งหวังให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ  และบรรลุ
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต่อไป 
 
 

          
       โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 

                 
                 28 กันยายน  2561 
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การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ของ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ครั้งที่ 3/ 2561  

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของ 
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา แล้ว 
(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้ 

งบด้านวิชาการ  จ านวน 238,900  บาท คิดเป็นร้อยละ 59.44 
งบด้านบริหารทั่วไป จ านวน  129,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.2 
งบส ารองจ่าย  จ านวน   33,600  บาท คิดเป็นร้อยละ  8.36 
 งบประมาณท้ังสิ้น 401,900  บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

(2) เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้ 
 

                                                                         
         ( นายชื่นชัย  อัปปะมัตตา )  

                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
              โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมา 
 

โรงเรียนทุ่ งโพธิ์ พิทยา เดิมชื่อโรงเรียนทุ่งโพธิ์  ก่อตั้ งขึ้นเมื่อวันที่   17  มกราคม พ.ศ. 2523                   
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาล โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  23                  
แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  216  ลงวันที่  29  กันยายน พ.ศ. 2515  และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ลงวันที่  19  ตุลาคม พ.ศ. 2536
ได้รับบริจาคที่ดินจาก   นายทิพย์ นางบุญมา   ทองกุล,  นายสุดตา  นางประสาน  ดลสา, ก านันเต็ง นางมาลัย  
ไชยมหาพฤกษ์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา เป็นโรงเรียนระดับต าบล ในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รูปแบบ
การบริหารโรงเรียนแบบสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อ พ .ศ.2523 ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า และ
ประชาชนโดยมีนายศักดิ์ เกียรติก้อง ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายอ าเภอตะพานหิน พร้อมด้วย นายผิน -                
ต่วนชะเอม ขณะนั้นด ารงต าแหน่งศึกษาธิการอ าเภอตะพานหิน ได้มาประชุมกันเพ่ือแต่งตั้งประธานกรรมการ 
และได้แต่งตั้งก านันสวัสดิ์ หงษ์ดวง เป็นประธานกรรมการ  
 ปีการศึกษา  2523  เปิดท าการเรียนการสอน  ปีแรกมีนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้น ม . 1  จ านวน              
2  ห้องเรียน  โดยฝากเรียนที่โรงเรียนทุ่งโพธิ์ราษฎร์บ ารุง  1  ห้องเรียน และ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร  
1  ห้องเรียน เมื่ออาคารเรียนชั่วคราวหลังแรกสร้างเสร็จจึงย้ายนักเรียนทั้งสองห้องเรียนมาเรียนรวมกันภายใน
โรงเรียน มีครู - อาจารย์  จ านวน    5    คน  
 ตั้งแต่ปีการศึกษา  2524  -  2532  ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  
อาคารเรียนถาวร และ โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน จนเพียงพอที่จะให้นักเรียนได้เข้าศึกษาอย่างเต็มท่ี ต่อมา 
ปีการศกึษา 2534 ได้รับงบประมาณ จากกรมสามัญศึกษาสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ  208  อีก  1  อาคาร  
 ปีการศึกษา  2536 ได้รับงบประมาณจาก พ.ต.ท. สานิตย์  สุรังษี  ส.ส. พิจิตร เขต 2 อนุเคราะห์สร้าง
ห้องปฏิบัติการทางภาษาและปีการศึกษา 2538  ได้เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการ
เรียน วิทย์ – คณิต ศิลป์ – อุตสาหกรรม , ศิลป์ – คหกรรม 
 ปีการศึกษา 2545 ได้รับงบประมาณ จากกรมสามัญศึกษาสร้างอาคารโรงอาหาร 300 ที่นั่ง จ านวน 
1 หลังและจัดซื้อรถยนต์ จ านวน 1 คัน 
 
ภาระงาน/ปริมาณ 
   โรงเรียนมีภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารบุคคล 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย งานบริหารวิชาการ งานส ามะโนครัวนักเรียน งานรับนักเรียน 
งานแนะแนวการศึกษา งานห้องสมุด งานพัฒนาหลักสูตร งานกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ งานนิเทศการศึกษา 
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ICT งานโสตทัศนูปกรณ์ งานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา งานวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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 ฝ่ายบริหารบุคคล ประกอบด้วย  งานบุคลากร งานวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง                
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานวินัยและการออกจากราชการ งานทะเบียนประวัติ งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ งานพัฒนาบุคลากร งานเลื่อนขั้นเงินเดือน งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานส่งเสริมกิจกรรม
นักเรียน งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  งานคณะกรรมการนักเรียน งานพัฒนาส่งเสริมวินัยนักเรียน                     
งานเครือข่ายผู้ปกครอง งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด งานเวรประจ าวัน 
 ฝ่ายบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย งานธุรการ  งานสารบรรณโรงเรียน งานสถิติและรายงาน                 
งานประสานงานส่วนราชการและองค์กร งบประมาณและแผนงาน งานการเงินและบัญชี งานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ งานพัฒนาระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศ งานยานพาหนะ งานควบคุมภายใน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร งานประชาสมพันธ์                
งานโภชนาการงานอนามัยโรงเรียน  งานประกันอุบัติ เหตุ  งานเสริมสร้างความสมพันธ์กับชุมชนและ
สภาพแวดล้อม งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  งานประสาน
และพัฒนาเครือข่ายการศึกษา งานเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานลูกจ้างประจ าและ
ชั่วคราว สมาคมศิษย์เก่า 
  
 ผลงานที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ในปีการศึกษา 2560  ผลการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ส่งผลให้ โรงเรียน
ได้รับรางวัล 2 รางวัล ครูได้รับรางวัล จ านวน  11  คน นักเรียนได้รับรางวัลจ านวน 23 คน และมีผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงขึ้นในภาพรวม 
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รางวัลที่ได้รับในปีการศึกษา 2560 
 
10.1 ผลงานดีเด่น(น าเสนอผลงานตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค ประเทศและนานาชาติเท่านั้น) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 

รางวัล เป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด 
ประจ าปี 2560 

อ าเภอตะพานหิน 
 

“สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชา” การประกวดกิจกรรม “การน าเสนอ
ผลการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชีวิต” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 

คร ู
1. นางดอกใหม่ ชื่นโพธิ์ชัย 

1.ครูฝึกสอนกิจกรรม “การประกวดหนังสือเล่ม
เล็ก” ได้ รับรางวัล  “เหรียญทองแดง” การ
ประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเจ้า
ฟ้านักอ่านเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21  
2. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรม การแข่งขันอ่านเรื่องตามแนว 
PISA ระดับชั้น ม.4 -ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  
3. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรม  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศกึษา  ครั้งที่ 67  
4. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน รองชนะเลิศอันดับที่  1 กิจกรรม  การ
แข่ งขัน เขี ยนภาพจิตรกรรมไทยสี เอกรงค์ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  
5. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรม  การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิ ล ป หั ตถกรรม นั ก เรี ยน  ระดั บ เขต พ้ื น ที่
การศึกษา  ครั้งที่ 67  
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๘ 

 

ประเภท ระดับรางวลั / ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
คร ู 6. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

กิจกรรม  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  
7. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรม  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  
8. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรม  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  
9. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม  การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอก
รงค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67  
10. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67  
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 

2.นายวิเชียร เทพโสภา 1. ครูฝึกสอนกิจกรรม “การประกวดหนังสือเล่ม
เล็ก” ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” การประกวด
กิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่าน
เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21  
2. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม  การประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 67  
3. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรม  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท ระดับรางวลั / ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 



๙ 

 

3.นายสุรศักดิ์ จันทร์ทักษ์ 1.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 

4. นายจักรศิสป์ หนูทวน 1. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรม  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเขตพ้ืนการศึกษา  ครั้งที่ 67  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 

5. นายไพศาล ปัญญาอัครธรรม 1. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ  กิจกรรม  การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรอค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  
2. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ  กิจกรรม  การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรอค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  
3. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรอค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 67   
4. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 67   

จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 41 
 
 
 
 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 41 
 
สพฐ. 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 

6. นางวาสนา เอี่ยมราคิน   1. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรม  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  

จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
 
 
 

ประเภท ระดับรางวลั / ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
7. นางศิริรัตน์ สรณ์สิรินาคะ 1. ครูฝึกสอนกิจกรรม “การประกวดหนังสือเล่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา



๑๐ 

 

เล็ก” ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” การประกวด
กิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่าน
เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21ประจ าปี2560  
2. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม  การประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  
3. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรม  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเขตพ้ืนการศึกษา  ครั้งที่ 67  

มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
 
 

8. นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์ 1. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม  การประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  
2. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม  การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น                      
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ครั้งที่ 67  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 

9. นางวันเพ็ญ เทพโสภา 1. ครูฝึกสอนกิจกรรม “การประกวดหนังสือเล่ม
เล็ก” ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” การประกวด
กิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่าน
เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21ประจ าปี2560  
2. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรม  การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  
3. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรม  การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  
4. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม  การประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 67  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 

ประเภท ระดับรางวลั / ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 



๑๑ 

 

 5. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรม  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67 

 

10. นางศรีไพร จันทร์ทักษ์ 1. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ  กิจกรรม  การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรอค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  
2. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ  กิจกรรม  การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรอค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  
3. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม  การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ครั้งที่ 67  
4. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรอค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 67   
5. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรอค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 67  ประจ าปีการศึกษา 2560  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
 
สพฐ. 
 
 

11. นางพูนทรัพย์  จ านวน 1. ครูฝึกสอนกิจกรรม “การประกวดหนังสือเล่ม
เล็ก” ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” การประกวด
กิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่าน
เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ประจ าปี 
2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560  

จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
 

 
 

 



๑๒ 

 

ประเภท ระดับรางวลั / ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นักเรียน 1. น.ส.ภารุจา วงษ์สมบัติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง  “บันทึกประโยควรรคทองของการอ่าน” 
ประเภทนักเรียน การประกวดกิจกรรมรักการอ่าน
เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
ในศตวรรษ 21 ประจ าปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ.2560  
2. น.ส.ธณัชา  นิติรัตน์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง  “บันทึกประโยควรรคทองของการอ่าน” 
ประเภทนักเรียน การประกวดกิจกรรมรักการอ่าน
เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
ในศตวรรษ 21 ประจ าปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ.2560 
3. น.ส.ชมพูนุช ดลสา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม  “บันทึกสรุปการอ่าน” ประเภทนักเรียน 
การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเจ้า
ฟ้านักอ่านเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 
ประจ าปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.
2560 
4. น.ส.ชมพูนุช ดลสา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
“บันทึกประโยควรรคทองของการอ่าน” ประเภท
นักเรียน การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระ
เกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 
21 ประจ าปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 
พ.ศ.2560 
5. เด็กหญิงพรรณพนัช ปานแดง ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรม  “การประกวดหนังสือเล่ม
เล็ก” ประเภททีม การประกวดกิจกรรมรักการอ่าน
เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
ในศตวรรษ 21 ประจ าปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ.2560 
 
 

จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๑๓ 

 

ประเภท ระดับรางวลั / ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นักเรียน 6. เด็กหญิงพนัชกร ปานแดง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรม  “การประกวดหนังสือเล่มเล็ก” ประเภททีม การ
ประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพ่ือ
ปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ประจ าปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 
29 สิงหาคม พ.ศ.2560 
7. นายชัยธวัช สุขรอด ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  
“การประกวดหนังสือเล่มเล็ก” ประเภททีม การประกวดกิจกรรม
รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ 21 ประจ าปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.
2560 
8. นางสาวแพรวิรินทร์ พรมวงษ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม  “การประกวดหนังสือเล่มเล็ก” ประเภททีม การ
ประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพ่ือ
ปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ประจ าปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 
29 สิงหาคม พ.ศ.2560 
9. นางสาวชมพูนุช ดลสา ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  
“การประกวดหนังสือเล่มเล็ก” ประเภททีม การประกวดกิจกรรม
รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ 21 ประจ าปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.
2560 
10. นางสาวมัชฌิมา รอดทัพ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม  “การประกวดหนังสือเล่มเล็ก” ประเภททีม การ
ประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพ่ือ
ปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ประจ าปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 
29 สิงหาคม พ.ศ.2560 
11. นางสาวมนัสพร บุญเสรฐ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม  “การประกวดหนังสือเล่มเล็ก” ประเภททีม การ
ประกวดกจิกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพ่ือ
ปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ประจ าปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 
29 สิงหาคม พ.ศ.2560 

จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 

 
 
 
 



๑๔ 

 

 

ประเภท ระดับรางวลั / ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นักเรียน 12. เด็กหญิงอรวรรณ ป้องละไม้ ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง กิจกรรม  “การประกวดหนังสือเล่ม
เล็ก” ประเภททีม การประกวดกิจกรรมรักการอ่าน
เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ 21 ประจ าปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ.2560 
13. เด็กหญิงนฤมล พงศ์ษา ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรม  “การประกวดหนังสือเล่มเล็ก” 
ประเภททีม การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิม
พระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ 21 ประจ าปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ.2560 
14. เด็กหญิงณัฐสุดา ดิษฐรอด ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรม  “การประกวดหนังสือเล่ม
เล็ก” ประเภททีม การประกวดกิจกรรมรักการอ่าน
เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ 21 ประจ าปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ.2560 
15. เด็กหญิงวรรณกร สีทานวล ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรม  “การประกวดหนังสือเล่ม
เล็ก” ประเภททีม การประกวดกิจกรรมรักการอ่าน
เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ 21 ประจ าปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ.2560 
16. เด็กหญิงปาริชาติ ปิ่นพงศ์ ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรม  “การประกวดหนังสือเล่ม
เล็ก” ประเภททีม การประกวดกิจกรรมรักการอ่าน
เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ 21 ประจ าปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ.2560 
17. เด็กหญิงราศินี จันทร์อ้น ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรม  “การประกวดหนังสือเล่ม
เล็ก” ประเภททีม การประกวดกิจกรรมรักการอ่าน
เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ 21 ประจ าปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ.2560 

จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 



๑๕ 

 

 
ประเภท ระดับรางวลั / ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นักเรียน 18. นางสาววรรณิศา โตปิติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

เงิน กิจกรรม  “การประกวดหนังสือเล่มเล็ก” 
ประเภททีม การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิม
พระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ 21 ประจ าปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ.2560 
19. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ทองเกิด ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรม  “การประกวดหนังสือเล่ม
เล็ก” ประเภททีม การประกวดกิจกรรมรักการอ่าน
เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ 21 ประจ าปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ.2560 
20. เด็กหญิงพนัชกร ปานแดง ได้เข้าร่วมการ
ประกวดกิจกรรม “คัดลายมือ 5 บรรทัด” การ
ประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านัก
อ่านเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ประจ าปี 
2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 
21. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ทองเกิด ได้เข้าร่วมการ
ประกวดกิจกรรม “คัดลายมือ 5 บรรทัด” การ
ประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านัก
อ่านเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ประจ าปี 
2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 

จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 

นักเรียน 22. เด็กหญิงเสาวณีย์ ค ามา ได้เข้าร่วมการประกวด
กิจกรรม “คัดลายมือ 5 บรรทัด” การประกวด
กิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพื่อ
ปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ประจ าปี 2560 ให้
ไว้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 
23. เด็กหญิงนภัสสร อินทรวิเศษ ได้รับรางวัล 
“เหรียญทองแดง” การประกวดกิจกรรม “คัดลายมือ 
5 บรรทัด”ประเภทนักเรียน การประกวดกิจกรรมรัก
การอ่านเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพ่ือปฏิรูปการ
เรียนรู้ในศตวรรษ 21 ประจ าปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 
29 สิงหาคม พ.ศ.2560 
 
 

จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 



๑๖ 

 

 
 
การประมาณรายรับ 

การประมาณรายรับตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  ของโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
1.  เงินอุดหนุนรายหัว 

1.1  เงินอุดหนุนรายหัวคงเหลือจากปีก่อน ( มัธยมศึกษาตอนต้น +มัธยมศึกษาตอนปลาย ) 
                                                                                  =       596.91    บาท 
1.2  เงินอุดหนุนรายหัวปีนี้ 

  1.2.1  เงินอุดหนุนมัธยมศึกษาตอนต้น  ( จ านวนนักเรียน x 3,500 บาท ) 
                                                                                         =    150,500       บาท 

1.2.2  เงินอุดหนุนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( จ านวนนักเรียน x 3,800 บาท ) 
                                                                                        =     163,400     บาท 
   รวมเงินอุดหนุนรายหัวทั้งหมด                        =     314,496.90 บาท           
  1.3  เงินเรียนฟรี 15 ปี  
    1.4.1  ค่าหนังสือ      =    92,026    บาท 
    1.4.2  ค่าเครื่องแบบนักเรียน     =    26,250    บาท 
    1.4.3  ค่าอุปกรณ์การเรียน     =    31,680    บาท 
    1.4.4  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    =    65,880    บาท   
                               รวมเงินเรียนฟรี 15 ปีทั้งหมด                       =    215,836    บาท   
   2.  เงินระดมทรัพยากร  
      2.1  ได้รับสนับสนุนจาก อบต.ทุ่งโพธิ์    =     104,000         บาท 
      2.2  เงินรายได้สถานศึกษา                                             =        24,219.48    บาท 
    รวมเงินระดมทรัพยากรทั้งหมด                       =     128,219.48    บาท   
 
                                 รวมงบจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2562 ทั้งสิ้น     658,552.38    บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 
ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
         โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น าสู่มาตรฐานการศึกษา 

 
พันธกิจ 

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
  2. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
  3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
  4. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  5. พัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
      เป้าหมาย 
        1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
         2. บุคลากรมีจรรยาบรรณและเป็นครูมืออาชีพ 
         3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
         4. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
         5. สถานศึกษามีการพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

    “ รับผิดชอบพร้อมมูล เพ่ิมพูนจิตอาสา รักษาความเป็นไทย ” 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
     “ รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม ” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2561 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ระดับโครงการ

(กิจกรรม) 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับองค์กร

(แผนงาน) 
1.ผูเ้รียนที่มสีุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ีร้อยละ 80 

1.ส่งเสรมิผู้เรียนให้มสีุขภาพ
กายและสุขภาพจติที่ด ี
 

1.ส่งเสรมิผู้เรียนให้มสีุขภาวะ
ทางร่างกายและจติใจที่ด ี

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

2.ผู้เรียนมีคณุลักษณะตาม    
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
ร้อยละ 85 

2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุธรรม 
จริยธรรมและคณุลักษณะอัน
พึงประสงค ์
 

2.เร่งรดัพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

3.ผูเ้รียนที่มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ร้อยละ 80 

3.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

3.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

4.ผู้เรียนท่ีมีความ สามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คดิ
สร้างสรรค์ แก้ปญัหาได้อย่าง
เหมาะสมร้อยละ 70 

4.เร่งรัดพัฒนาผู้เรยีนให้มี
ความสามารถในการคดิอย่าง
เป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

4.เร่งรัดพัฒนาผู้เรยีนให้มี
ความสามารถในการคดิ อย่าง
เป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

5.ผู้เรียนทีม่ีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร ร้อยละ 62 

5.เร่งรัดพัฒนาผู้เรยีนให้มี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสตูร 
 

5.พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสตูร 

6.ผู้เรียนท่ีมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ร้อยละ 82 

6.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
 

6.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

7.ผู้บริหารปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพใน 
ระดับ 4 

7.พัฒนาคุณภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

7.พัฒนาผู้บริหารใหม้ี
ความสามารถในการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 

8.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมการพัฒนา
ของผู้เรียนในระดับ 4 

8. พัฒนาภูมิทัศน์และการ
บริการที่ส่งเสรมิการพัฒนา
ของผู้เรียน 

8. พัฒนาภูมิทัศน์และการ
บริการที่ส่งเสรมิการพัฒนา
ของผู้เรียน 

9.คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชนปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ระดับ 3 
 

9.ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน และโรงเรยีนใน
การพัฒนาการศึกษา 

9.ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน และโรงเรยีนใน
การพัฒนาการศึกษา 

 
 
 



๑๙ 

 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ระดับโครงการ

(กิจกรรม) 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับองค์กร

(แผนงาน) 
10.ครูที่จัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญร้อยละ 78 

10.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

10.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

11.โรงเรียนมีการประกัน
คุณภาพภายในตามที่กระทรวง
ก าหนด ในระดับ 4 
 

11.พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพให้เป็นไปตามที่
กระทรวงก าหนด 

11.พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพให้เป็นไปตามที่
กระทรวงก าหนด 

พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
ส่วนที่ 3 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
 
ส่วนที่ 3.1 รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ จ าแนกตามโครงสร้างการ 
             บริหารงาน 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบ 
อุดหนุน 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

งบ 
เหลือจ่าย 

งบ 
อบต. 

1. ด้านการบริหารวิชาการ 
1) โครงการพัฒนางานวิชาการ 
2) โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ 
3) โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ 
4) โครงการพัฒนางานห้องสมดุ 
5) โครงการทัศนศึกษา 
6) โครงการกิจกรรมวันส าคญั 
7) โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8) โครงการนิเทศภายใน 
9) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุม่สาระภาษาไทย 
10) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุม่สาระภาษาต่างประเทศ 
11) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุม่สาระคณิตศาสตร์ 
12) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุม่สาระวิทยาศาสตร์ 
13) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุม่สาระสังคมศึกษา 
14) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุม่สาระการงานอาชีพฯ 
15) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุม่สาระศิลปะ 
16) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุม่สาระสุขศึกษาฯ 

2.ด้านการบริหารงานบุคคล 
17) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
18) โครงการพัฒนาบุคลากร 
19) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
20) โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพตดิ 
21) โครงการโรงเรยีนคุณธรรม  
22) โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 

3. ด้านบริหารงบประมาณ 
23) โครงการพัฒนาการเงิน บัญชี และพัสดุ 
24) โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
25) โครงการพัฒนางานแผนงาน 

4. ด้านการบริหารทั่วไป 
26) โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
27) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
28) โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
29) โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ฯ 
30) โครงการพัฒนางานธุรการ 
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๒๑ 

 

รวม 287,300 81,000 55,000 104,000 
ชื่อโครงการ:    พัฒนางานวิชาการ 
แผนงาน/งาน   การบริหารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นายไพศาล  ปัญญาอัครธรรม/ นางวาสนา  เอี่ยมราคิน 
ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
      มาตรฐานที่ 2 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 
________________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ได้มุ่งเน้นความส าคัญทางการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
 1. ให้พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างมีระบบ  
เน้นการปฏิบัติ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินค่า  และสร้างองค์ความรู้อันเป็นพ้ืนฐาน
การเรียนรู้ ให้เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  มีความเป็นประชาธิปไตย                      
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  และส านึกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคมและประเทศชาติ และมีจิตสาธารณะ   
เน้นการปฏิบัติและผลงานการมีส่วนร่วม กระบวนการกลุ่ม  มีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ทั้ง           
8 กลุ่มสาระที่ทันสมัย  มีการใช้สื่อ  ICT ส าหรับการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนา
คุณภาพวิชาการ  

2. เร่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการจัดครูเข้าสอนตรงตามวุฒิ ตรงสาขาวิชาหรือความถนัดตาม
ความสามารถของบุคลากร เพ่ือจะได้พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพที่ดี และเนื่องจากทาง
โรงเรียนขาดแคลนครูในสาขาวิชาเคมี  
 3. เป้าหมายส าคัญของการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
เป็นกระบวนการตรวจสอบการเรียนรู้และพัฒนาการต่าง ๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร                  
คือน าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยการน าผล
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของผู้เรียนโดยตรง และจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพทันสมัย รวมทั้งน าไปใช้ในการ
พิจารณาตัดสินความส าเร็จทางการศึกษาของผู้เรียน 
 4. ในปัจจุบันเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า ความสามารถในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  
O-NET  ของผู้เรียนส่วนใหญ่  มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ าลง และเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในทุกระดับ               
ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพ ไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  O-NET  ของผู้เรียนให้ดีขึ้น                
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 2542  สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา  ตามกระบวนการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผล    
การเรียน   
 ดังนั้นฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จึงเห็นความจ าเป็นตามนโยบาย ดังกล่าวที่ต้องจัด
โครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์ 

2.1  มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการอย่างเพียงพอ 
2.2  มีบุคลากรในการสอนวิชาเคมี/พลศึกษา  
2.3  จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม และติวเข้มในการสอบ O-NET   
2.4  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ และได้แสดงออกทางด้านวิชาการ 
2.5  เพ่ือพัฒนาการประเมินผลการเรียนการสอน และน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาคุณภาพ ให้  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น   
3. เป้าหมาย  
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการ  
3.1.2 มีบุคลากรในการสอนวิชาเคมี/พลศึกษา   
3.1.3 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริม และติวเข้มในการสอบ O-NET   

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
3.2.1 มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการครบถ้วนอย่างน้อย 90% 
3.2.2 มีบคุลากรในการสอนวิชาเคมีอย่างเพียงพอ 
3.2.2 นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริม และติวเข้มในการสอบ O-NET  อย่างน้อย 80% 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    4.1. ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ  ปริมาณสื่อวัสดุอุปกรณ์ในงานวิชาการ /จ านวนครูสอนวิชาเคมี/พลศึกษา 
    4.2. ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดซื้อสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
พัฒนางานฝ่าย
บริหารวิชาการ 
   - สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์งานวัดผล
ประเมินผล และ
งานวิชาการ 
   -เอกสาร และ
อุปกรณ์ในการซ่อม
เสริม O-NET   
2. จ้างครูสอนวิชา
เคมี  และพลศึกษา 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุม 
2. ส ารวจสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
3. เสนอโครงการ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ขออนุมัติจัดซื้อ 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
3. จ้างครูสอนวิชาเคมี 
4. จ้างครูสอนวิชาพลศึกษา 
5. สอนเพิ่มเติมเพ่ือเตรียมสอบโอเน็ต 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  
2. น าเสนอกิจกรรม 
3. นิเทศการสอนครูอัตราจ้าง 

กันยายน 
2561 

 
 
 

1 ตุลาคม 
2561ถึง 
กันยายน  
2562 

 
 

1 ตุลาคม 
2561 ถึง 
กันยายน  
2562 

 
 
 
 
 
 

 
40,000 
92,400 
2,000 

- นายไพศาล 
ปัญญาอัครธรรม 

- นางวาสนา 
เอ่ียมราคิน 
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6. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 

7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. ปริมาณสื่อวัสดุอุปกรณ์ในงานวิชาการ
และการจัดการเรียนการสอนของครูมี
ประสิทธิภาพ 

1. ดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
    ของนักเรียนสูงขึ้น 
2. นิเทศการสอน 

1. แบบบันทึกขอซื้อพัสดุ 
2. แบบประเมินโครงการ 

2.จ านวนครูสอนวิชาเคมีและพลศึกษา 1. ดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
    วิชาเคมี/พลศึกษาของ 
    นักเรียนสูงขึ้น 
2. นิเทศการสอน 

1. แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
2. แบบนิเทศการสอนครูอัตรา
จ้าง 

3.นักเรียนได้รับการพัฒนาและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ดีขึ้น   

1. นิเทศการสอน 1. แบบทดสอบ 
2. สมุดบันทึกผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
3. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ 
4. ผลการประเมิน O-NET   

  

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
8.1 การพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการมีคุณภาพมากขึ้น 
8.2 มีบุคลากรในการสอนตรงตามวุฒิในวิชาเคมี ท าให้เกิดการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการท่ีมี

คุณภาพมากขึ้น 
8.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ดีขึ้น   
8.4 เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีประสบการณ์ทางวิชาการและทักษะทางการเรียนมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. จัดกิจกรรมการ
เรียนซ่อมเสริม 
และติวเข้มในการ
สอบ O-NET   

 

การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินผล 
2. รายงานผล 

 
 

กันยายน  
2562 

 - นายไพศาล 
ปัญญาอัครธรรม 
- นางวาสนา   
เอ่ียมราคิน 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 สื่อและวัสดุอุปกรณ์งานวิชาการ - - 40,000 - 40,000 

2 ค่าจ้างครูเคมี 46,200 - - - 46,200 

3 ค่าจ้างครูพลศึกษา 46,200 - - - 46,200 

3 หนังสือเตรียมสอบโอเน็ต - - 1,000 - 1,000 

 รวม 92,400 - 41,000 - 133,400 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 

           ลงชื่อ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นายไพศาล ปัญญาอัครธรรม) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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โครงการ:    พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงาน/งาน        การบริหารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :     นายไพศาล  ปัญญาอัครธรรม 
ลักษณะโครงการ :     ( /  ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
      มาตรฐานที่ 1 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 -  30 กันยายน 2562 
________________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ได้มุ่งเน้นความส าคัญทางการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
 1. ให้พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างมีระบบ  
เน้นการปฏิบัติ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินค่า  และสร้างองค์ความรู้อันเป็นพ้ืนฐาน
การเรียนรู้ ให้เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  มีความเป็นประชาธิปไตย                
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  และส านึกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคมและประเทศชาติ และมีจิตสาธารณะ   
เน้นการปฏิบัติและผลงานการมีส่วนร่วม กระบวนการกลุ่ม  มีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ทั้ง      
8 กลุ่มสาระที่ทันสมัย  มีการใช้สื่อ  ICT ส าหรับการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนา
คุณภาพวิชาการ  
 2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ทั้ง 8กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
 3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านวิชาการ 
2. วัตถุประสงค ์(ระบุสภาพความส าเร็จที่พึงประสงค์ชัดเจน) 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านวิชาการ 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ 

3. เป้าหมาย (ระบุขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ/ แต่ละกิจกรรมระบุหน่วยชัดเจน) 
ด้านปริมาณ นักเรียนร้อยละ 20 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

  ด้านคุณภาพ นักเรียนมีทักษะทางการเรียนมากขึ้น 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.  จ านวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ    ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 
 
 



๒๖ 

 

 
 
5.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1. สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 
 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุม 
2. เสนอโครงการ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้า
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
2. คัดเลือกนักเรียน 
3.ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
    ผลการแข่งขัน 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินผล 
2. รายงานผล 

 
กันยายน 
2561 

 
1 ตุลาคม 
2561  ถึง
กันยายน  
2562 

 
กันยายน  
2562 

กันยายน  
2562 

 

 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 

รวมงบประมาณท่ีใช้ 10,000  
6. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. แบบสรุปผลการประเมินโครงการ 1. สังเกต 1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมินการจัดกิจกรรม 2. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 2. แบบประเมินผล 
   
  
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 นักเรียนมีประสบการณ์ทางวิชาการมากขึ้น 
8.2 นักเรียนมีความถนัดทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุฝึก เพ่ือใช้ซ้อม และเข้าร่วม
แข่งขันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

- - 10,000 - 10,000 

 รวม - - 10,000 - 10,000 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
 

           ลงชื่อ      .ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นายไพศาล ปัญญาอัครธรรม) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

 
 
 
โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน        สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางดอกใหม่  ชื่นโพธิ์ชัย  งานแนะแนว 
ลักษณะโครงการ :   ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
 มาตรฐานที่  1    
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม วัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข การอยู่
รวมกันในสังคมจ าเป็นที่จะต้องได้ศึกษาเรียนรู้กันอย่างหลากหลาย 
  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนางานแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสายใยรักครูและศิษย์ เพ่ือให้ครู นักเรียน ชุมชน ได้เข้าใจงานอย่างเป็นระบบจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จัดท าโครงการนี ้
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1    เพ่ือครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  2.2    เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.3    เพ่ือพัฒนางานแนะแนว 
3. เป้าหมาย 
  3.1  มีข้อมูลระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      3.2  นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน 
  3.3  นักเรียนได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพ 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ  
  4.1.1  มีข้อมูลนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           4.1.2 นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้านร้อยละ 100 
  4.1.3 การพัฒนางานแนะแนว 
       4.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  4.2.1 งานแนะแนวเป็นระบบ 
  4.2.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีประสิทธิภาพ   



๒๙ 

 

 
 
 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
6.สถานที่ด าเนินการ     โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา   
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนและครูทุกคนร่วมกิจกรรมงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
2. นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้านร้อยละ 100 
3. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลตามบริบทของตน 
 

1.ประเมินกิจกรรม 
 
2. ตรวจสอบ 
3. ตรวจสอบข้อมูล 

1. แบบประเมิน 
 
2. บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
3. ข้อมูลนักเรียนในระบบ
ดูแลฯ 

 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสายใยรัก
ครูและศิษย์ 

 

2. กิจกรรมวัยใสฯ 

 

3. ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

การเตรียม/วางแผน (P) 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างานและด าเนินงาน 
3. ประชุมชี้แจงกระบวนการ
สายใยรักครูและศิษย์/ระบบดูแลฯ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 

1. ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน
2. พัฒนางานระบบดูแลฯ 
3. อบรมโครงการวัยใส 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 

1. ติดตามผลการท ากิจกรรม 

การประเมิน/รายงานผล (A) 

1. สรุปผลการด าเนินงาน 

 

ตุลาคม 2561 

 

 

 

 

ตุลาคม 2561 
- กันยายน 

2562 
 

กันยายน 
2562 

กันยายน 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 

13,000 

นางดอกใหม่   
ชื่นโพธิ์ชัย 

 

 

 

 

งบกองทุนฯ 

อบต.12,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ 15,000  



๓๐ 
 

 
8.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต 
 8.2  นักเรียนได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากโรงเรียน 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 ค่าพาหนะ 2,000 -  - 2,000 

2 วัสดุอุปกรณ์ - - 1,000 - 1,000 

3 อบรมวัยใส 2,000 8,000 3,000 - 13,000 

 รวม - - 1,000 - 1,000 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

 
 

            
 
            ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นางดอกใหม่  ชื่นโพธิ์ชัย) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 
โครงการ:    พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน/งาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางศิริรัตน์  สรณ์สิรินาคะ 
ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:   กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
      มาตรฐานที่ 4 
ระยะเวลาด าเนินการ       1  ตุลาคม  2561  ถึง 30  กันยายน  2562 
________________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนด 
จุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยก าหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และในวรรคสอง บัญญัติว่า 
ระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ เป็น ไปตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง                            
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาน ศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 ข้อ 2 วรรคสอง บัญญัติว่า ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือให้สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และจัดท ารายงานเสนอต่อหน่วยงาน                   
ที่เกี่ยวข้อง งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลงานประกัน
ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมส าหรับให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

2. วัตถุประสงค ์ 
  2.1. เพื่อพัฒนาวิธีการจัดกระท าข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา  
  2.2. มีรายงานประจ าปีการศึกษา 2561 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 มีรายงานประจ าปีการศึกษา 2561 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
   3.2.1 มีระบบประกันคุณภาพท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีรายงานประจ าปีการศึกษา 2561 
  4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มีระบบประกันคุณภาพท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



๓๒ 

 

 

 
5.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 

 
6. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. รายงานประจ าปี  
2. ร้อยละของรายงานโครงการ 

1. - 

2. แบบสรุปผลโครงการ ปีงบประมาณ 2562 

 
 

7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. รายงานประจ าปี สังเกต - 
2. ร้อยละของรายงานโครงการ ประเมิน แบบสรุปผลโครงการ ปีงบประมาณ 

2562 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนางาน
แผนงานและ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ศึกษาข้อมูลงบ2560 เพื่อจัดเตรียม
วัสดุที่ใช้ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
การด าเนินงานประกันคุณภาพ(D) 
1. แต่งตั้งกรรมการรวบรวมข้อมูลตาม
มาตรฐาน 
2. วิเคราะห์ข้อมูล สรุป ท ารูปเล่มรายงาน
ประจ าปี 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. การด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 

 
กันยายน 
2561 

 
 
 

กุมภาพันธ์
2562 

มีนาคม 2562 
 
 
 

ต.ค.61 – ก.ย.
62 

 
มีนาคม 2562 

กันยายน 
2562 

 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 

 
นางศิริรัตน์ 

สรณ์สิรินาคะ 
 
 

ครูทุกคน 
 
 
     

รวมงบประมาณที่ใช้ 1,000  
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  8.1 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์ - - 1,000 - 1,000 

 รวม - - 1,000  1,000 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

           ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นางศิริรัตน์ สรณ์สิรินาคะ) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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ชื่อโครงการ                พัฒนางานห้องสมุด 
แผนงาน /งาน                      บริหารวิชาการ/งานห้องสมุด 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:             นางศิริรัตน์  สรณ์สิรินาคะ 
ลักษณะโครงการ :                  ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:   กลยุทธ์ที่ 1      พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา:     

มาตรฐานที่  2 
ระยะเวลาด าเนินการ              1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้   ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  24  จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เรียนเท่านั้น  หากยังต้องให้ผู้เรียนรักการอ่าน  เพ่ือให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย   
การพัฒนาห้องสมุดให้พร้อมให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียน เป็นการสร้างองค์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้        
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน งานห้องสมุดโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาจึงมุ่งจัดโครงการ   “พัฒนางาน
ห้องสมุด” ขึ้น  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้  อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้  และการด ารงชีวิตของนักเรียน                  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
รักการอ่าน รักการค้นคว้า  เกิดการใฝ่รู้ และน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 2.2  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  มีแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่ง                     
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
3.  เป้าหมาย  

3.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาร้อยละ 80 ใช้บริการห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้ 
 3.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 

     4.1.1 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาใช้บริการห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้ 
      4.1.2 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
 4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 



๓๕ 

 

     4.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาใช้บริการห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้ 
     4.2.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีความรู้เกี่ยวกับการให้บริการงานห้องสมุด    

5.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ขั้นตอนด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมการใช้
บริการห้องสมุด 

(ซื้อ นสพ. ,
นิตยสาร-วารสาร 
dictionary ) 

การเตรียม/วางแผน 
-เสนอขออนุมัติการจัดกิจกรรม 
-แต่งตั้งคณะท างาน 
-ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
การด าเนินงานตามแผน 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
- แนะน าการศึกษา ค้นคว้า 
- ซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร 
ติดตามผล/ตรวจสอบ 
- ติดตามการเข้าใช้ห้องสมุด 
การประเมิน/รายงานผล 
-ประเมินผล 
-รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2561 

 

 

ตุลาคม 2561 

- กันยายน 
2562 

 

ต.ค. 2561 – 
ก.ย 2562 

กันยายน 
2562 

 

 

 

 

 

 

 

นางศิริรัตน์ 
สรณ์สิรินาคะ 

และ 

นางพูนทรัพย์ 
จ านวน 

2.ป้ายนิเทศ/  

สัปดาห์รักการ
อ่าน/  สัปดาห์
ห้องสมุด 

การเตรียม/วางแผน 
- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน 
- เขียนโครงการและเสนอโครงการ
เพ่ืออนุมัติ 
การด าเนินงานตามแผน 
- ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและ
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม .1 
-  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและ 
สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน 
3. กิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน
ประจ าเดือน 
4.  จัดป้ายนิเทศวันส าคัญต่างๆ 
ติดตามผล/ตรวจสอบ 
- ติดตามการใช้บริการห้องสมุด 
การประเมิน/รายงานผล 
-ประเมินผล 
-รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

ตุลาคม 2561 

 

ตุลาคม 2561 

- กันยายน 
2562 

 

 

 

ต.ค.2561 – 
ก.ย. 2562 

 
กันยายน 
2562 

 

 

 

 

 

1,000 

 

รวมงบประมาณท่ีใช้ 1,000  
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6.  สถานที่ด าเดินการ                  ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 

7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1.นักเรียนร้อยละ  80 มีนิสัยรักการอ่าน 1. ประเมิน แบบบันทึกรักการอ่าน 

2.นักเรียนร้อยละ 80  ใช้บริการห้องสมุดใน
การค้นคว้าหาความรู้ 

2. สังเกต แบบบันทึกการใช้บริการ
ห้องสมุด 

3.นักเรียนร้อยละ 80  ร่วมกิจกรรมรักการอ่าน 3. ตรวจสอบ แบบลงทะเบียนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีนิสัยรักการอ่าน  รักการค้นคว้า    ใฝ่เรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

2.  นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย 
 

9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์ - - 1,000 - 1,000 

       

 รวม - - 1,000 - 1,000 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

 

           ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นางศิริรัตน์ สรณ์สิรินาคะ) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
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              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
 
 
โครงการ   ทัศนศึกษา 
แผนงาน         การบริหารงานวิชาการ/ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางดอกใหม่  ชื่นโพธิ์ชัย 
ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานที่ 1    
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
  
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ .ศ. 2550หมวด 3  มาตรา 49ได้บัญญัติไว้ว่า
“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 
มาตรา10วรรค1ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งเป็น
ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบกับค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดเป็น
นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ต่อเนื่องมาจนถึงปี
การศึกษา 2557 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ข้อ 2 สร้างโอกาสทางการศึกษา 
กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยโดยค านึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่
ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย 
โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิด ให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งแม่และ
เด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยจัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคน
ออกจากระบบการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ด าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นโดยจัดท าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ การที่จะพัฒนาการเรียนการสอน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้นั้น  แหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญ 
ดังใน มาตรา 25 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ และแหล่งการเรียนรู้ อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ภายในโรงเรียนเพ่ือมุ่งให้
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ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องการเรียนรู้ในปัจจุบัน
หากใช้กระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถพัฒนากรอบแนวคิดได้เท่าท่ีควร  
  

จากเหตุผลดังกล่าว  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ได้ก าหนดโครงการทัศนศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
การเรียนรู้นอกห้องเรียน  ซึ่งให้สอดคล้องและสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน  เกิดทักษะจากประสบการณ์จริง  สามารถน าประสบการณ์มาวิเคราะห์และพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้  สร้างเสริมประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่
ได้ศึกษาภายในท้องถิ่นและประเทศ                 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเอง จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในท้องถิ่นและประเทศ  
 2.3 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นและประเทศ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –6 จ านวน  88 .คน  เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา            

3.2  ครูที่ปรึกษา จ านวน 13 คน เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
    4.1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  1)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –6 จ านวน  88 .คน  เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา            
  2)  ครูที่ปรึกษา จ านวน 13 คน เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา 
    4.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนรับประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นและในประเทศ                 
  2) นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
  3) นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นและประเทศ 

4) ครูได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นและประเทศ สามารถน ามา 
พัฒนาตนเองและพัฒนานักเรียนเพิ่มข้ึน 
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5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
6.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1)  นักเรียนจ านวน  88 .คน  เข้าร่วม
โครงการทัศนศึกษา            
2)  ครูที่ปรึกษา จ านวน 13 คน เข้าร่วม
โครงการทัศนศึกษา 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดกิจกรรม 
 8.1  นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโลกทัศน์ที่กว้างข้ึนสร้างเสริมประสบการณ์ตรงค้นคว้าและพัฒนา
ตนเองเพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ทัศนศึกษา 
    
 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างานและด าเนินงาน
ฝ่ายต่าง ๆ 
3. ประชุมชี้แจงกระบวนการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ด าเนินการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ติดตามผลการด าเนิน งาน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. สรุปผลการด าเนินงานการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 
ตุลาคม 2561 

- 
กันยายน 
2562 

 
 
 
 

ตุลาคม 2561 
-กันยายน 
2562 

ตุลาคม 2561 
- กันยายน 

2562 
กันยายน 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 

นางดอกใหม่
ชื่นโพธิ์ชัย 
 
 
 
 
 
 
 
(งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 
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 8.2  นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักถึงความส าคัญ ของแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นและ
ประเทศ 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 ค่ารถรับจ้าง  - 38,000 - - 38,000 

2 ค่าอาหาร - 2,000 - - 2,000 

  - - - - 40,000 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
 

          
 
          ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นางดอกใหม่ ชื่นโพธิ์ชัย) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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โครงการ   พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
แผนงาน   การบริหารวิชาการ/ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิเชียร  เทพโสภา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์องค์กรข้อที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาสถานศึกษาข้อที่  1  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย ปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีวินัย 
ปลุกฝังสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเอง ได้และอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่าง                     
มีความสุข  
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดท าโครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไป
ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียนฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน 
2.  เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีระเบียบ วินัย เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
3.  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ  
4.  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  จ านวน  45  คน เข้าค่ายลูกเสือ 
  3.1.2  นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  จ านวน  1  คน เข้ารับการฝึกอบรม นศท. 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักการเสียสละ 
มีจิตสาธารณะ และมีทักษะในการแก้ปัญหา 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

4.1.1.จ านวนนักเรียนมีทักษะตามกระบวนการทางลูกเสือและนศท. 
4.1.2.จ านวนนักเรียนสามารถคิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น 
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  4.1.3.จ านวนนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ 
 4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ – นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  รู้จักการเสียสละ มีจิต
สาธารณะ และมีทักษะในการแก้ปัญหา 
5.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1.เข้ า ค่ า ย พั ก แ ร ม
ลูกเสือ-เนตรนารี  
 
2. กิจกรรมนศท. 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1.ประชุมคร ู

2.เสนอโครงการ 

การด าเนินงานตามแผน (D) 
1. ประชุมครูก าหนดวันเข้าค่าย 

2.ประสานงานวิทยากร 

3.เข้าค่ายลูกเสือ(งบ อบต.) 
4. อบรม นศท. 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. สรปุและประเมินผลโครงการ 

2.รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ต.ค.2561 

 
พ.ย. 2561 

 
ม.ค. –ก.พ. 

2562 
พ.ย.2561 -
มี.ค. 2562 

 
ม.ค.- ก.ย.
2562 

 
 
 
 
 

20,000 
 

 
นายวิเชียร 
เทพโสภา 

 
นายสุรศักดิ์ 
จันทร์ทักษ์ 

รวมงบประมาณที่ใช้ 20,000  
 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 

7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1.นักเรียนมีทักษะตามกระบวนการทาง
ลูกเสือและ นศท. 

1. ประเมินทักษะ 1. แบบประเมินทักษะ 

2.นักเรียนสามารถคิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น 

2. ประเมินการคิด 2. แบบประเมินการคิด 

3.นักเรียนมีจิตสาธารณะ 3. สังเกต 3. แบบสังเกต 
  

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1.  นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและนศท. ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
  8.2.  นักเรียนทุกคนมีความรัก  ความสามัคคี  เสียสละ  และร่วมกิจกรรมกันมากข้ึน 
  8.3.  นักเรียนทุกคนสามารถน าความรู้  ทักษะ  และทัศนคติท่ีดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000 - - - 2,000 
2 ค่าวัสดุฝึกกิจกรรมลูกเสือ - - 3,000 - 3,000 

3 ค่าอาหาร - 15,000 - - 15,000 

 รวม 2,000 15,000 3,000 - 20,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 

           ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                    ( นายวิเชียร เทพโสภา ) 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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โครงการ   นิเทศภายใน 
แผนงาน   การบริหารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 3.  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์องค์กรข้อที่  2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาสถานศึกษาข้อที่  2 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การนิเทศภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการบริหารวิชาการที่มี
เป้าหมายให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน และการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้บรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้ ให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงจัดท าโครงการนี้
ขึ้นมา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้สอน 
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้สอนให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติการสอน 
 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในการท างาน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ – มีกิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา2561 – 2562
จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมกลุ่มย่อย การเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตในชั้นเรียน และการศึกษาดูงาน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ – ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครบองค์ประกอบ 
 4.2 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
 4.3 ครูใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน 
 4.4 ครูวัดผลและประเมินผลตรงตามตัวชี้วัด 
 
 
 



๔๕ 

 

 
 
 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1. นิเทศภายใน การเตรียมการ/วางแผน 

1. ประชุมครูทุกคน ช้ีแจงท าความเข้าใจ 

2. เสนอโครงการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

3. ประชุมมอบหมายหน้าท่ี 

การด าเนินงานตามแผน 

1. กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย ภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 

2. คณะกรรมการนเิทศเยี่ยมส านกังาน ช้ัน
เรียน สัปดาหล์ะ 2-3 ครั้ง 

3. คณะกรรมการนเิทศสังเกตการณ์สอนภาค
เรียนละ 2 ครั้ง 

4. ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 

การติดตาม/ตรวจสอบ 

1. สรปุข้อมูลการนิเทศท้ัง 4 กิจกรรม 

การประเมิน/รายงานผล 

1. ประเมินผลการนิเทศ 

2. ประเมินความพึงพอใจ 

 

พ.ย.2561 
พ.ย.2561 
พ.ย.2561 

 
พ.ย.2561 

– 
ก.ย. 2562 
มี.ค.2562, 

30 ก.ย.
2562 
30 ก.ย.
2562 
30 ก.ย.
2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
ฝ่ายวิชาการ

และ
คณะกรรมการ

ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

 

 รวม  1,000  
  
6. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผล 

1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครบ
องค์ประกอบ 
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
3. ครูมีสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ 
4. ครูวัดและประเมินผลตรงตามตัวชี้วัด 
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
6. ครู/นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

1. ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. สังเกต 
3. ประเมินความพึงพอใจ 
4. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
2. แบบการเยี่ยมชั้นเรียน 
3. แบบประเมิน 
4. ข้อมูลสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
 



๔๖ 

 

 
 
 
8. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ครู มีคุณภาพ มีขวัญก าลังใจ มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่  
 
 

9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์ - - 1000 - 1,000 

       

       

 รวม - - 1,000 - 1,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

           ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นายไพศาล ปัญญาอัครธรรม) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

 
 
 
โครงการ:    พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย 
แผนงาน/งาน   บริหารงานวิชาการ/ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ :     (/ ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานที่  1 , 3 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
________________________________________________________________________________ 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
  จากผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใน
ภาพรวมยังไม่เป็นที่พอใจ จากกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ก าหนดให้ทุกโรงเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมีจุดเน้นให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อ ง 
และมีทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีนิสัยรักการอ่าน 
  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ และพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพขึ้น
อย่างเป็นระบบ  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.2  เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 
 2.3  เพื่อฝึกผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน 
  
3. เป้าหมาย 
    3.1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
    3.2.  มีสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย  3  รายการ 
    3.3  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    4.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ 
  4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ 10 
          4.1.2 มีสื่อการสอนวิชาภาษาไทย 3 รายการ 
  4.1.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดขึ้น 



๔๘ 

 

 4.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ 
  4.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิชาภาษาไทยตามเกณฑ์ของโรงเรียน 
 
           
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
 
6. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย 
2. กิจกรรมวัน
ภาษาไทย 
3.กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
4.กิจกรรมรัก 
การอ่าน 
 

การเตรียม/วางแผน (P) 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน
และด าเนินงาน 

 3. ชี้แจงกระบวนการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การด าเนินงานตามแผน(D) 

1. ด าเนินการพัฒนาการสอน
ภาษาไทยและพัฒนาสื่อ 

2. จัดกิจกรรมวันภาษาไทย/สุนทรภู่/
รักการอ่าน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 

1. ติดตามผลการด าเนินงานการสอน
และพัฒนาสื่อ 

2. ติดตามการจัดกิจกรรม 

การประเมิน/รายงานผล (A) 

1. สรุปผลการด าเนินงานการสอน
และพัฒนาสื่อ 

 

ตุลาคม 
2561 

 

 

 

 

ตุลาคม 
2561 - 

กันยายน 
2562 

 

ตุลาคม 
2561 - 

กันยายน 
2562 

กันยายน 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 

นางดอกใหม่  

ชื่นโพธิ์ชัย 

 

นางวันเพ็ญ 

เทพโสภา 

รวมงบประมาณที่ใช้  1,000  



๔๙ 

 

 
 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสูงขึ้น 
2. มีสื่อการสอน 3 รายการ 

1. สอบ 

2. ตรวจสอบ 

1.ข้อสอบ 

2. บัญชีรายการสื่อ 

 
 

8.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนทุกคนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์ - - 1000 - 1,000 

       

       

 รวม - - 1,000 - 1,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
 
 
 
           ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นางดอกใหม่ ชื่นโพธิ์ชัย) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
 



๕๐ 

 

 
 
 
โครงการ:    พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
แผนงาน/งาน   บริหารงานวิชาการ/ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที ่1  พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นางศิริรัตน์  สรณ์สิรินาคะ 
ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อื่น ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานที่  1 , 3 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2561  ถึง 30  กันยายน  2562 
________________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานต่างๆ  เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
โดยเฉพาะมาตรฐานด้านผู้เรียน  เน้นพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความสามารถตามศักยภาพและมีความสุขนอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียน 
รู้จักวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงเห็น
ความจ าเป็นในการจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนขึ้น เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และได้ฝึก
ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์ต่าง ๆ 

 
2. วัตถุประสงค ์ 

2.1  เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้ทันสมัย 
2.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.3  เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีวันคริสต์มาส 

 

3. เปา้หมาย  
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีสื่อการสอนเพ่ิมข้ึน 2 รายการ 
  3.1.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคริสตมาสทุกคน 
  3.1.3 นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษทุกคน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
   3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  4.1.1 จ านวนสื่อการสอน 
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  4.1.2 ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมวันคริสตมาส 
 4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  4.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 

5.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 

 
6. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. จ านวนสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ตรวจสอบการซื้อวัสดุ หลักฐานการซื้อวัสดุ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม ตรวจสอบการร่วมกิจกรรม แบบลงทะเบียนการร่วมกิจกรรม 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 

  

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
  8.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีสื่อการสอนเพิ่มขึ้น 
  8.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.พัฒนาสื่อ
การสอน
ภาษาอังกฤษ 
 
2.วัน 
คริสตมาส 
 
3. เข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ส ารวจความต้องการการใช้สื่อ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. จัดซื้อสื่อการสอน 
2. ใช้สื่อการสอนประกอบการสอน 
3. จัดกิจกรรมวันคริสตมาส 
4. เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. สังเกตการณ์สอน 
2. สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
2. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. สรุปผลและรายงาน 

 
กันยายน 
2561 

 
ตุลาคม 2561 

- 
กันยายน 
2562 

 
ธันวาคม 
2561 

 
ตุลาคม 2561 

-กันยายน 
2562 

มี.ค.-ก.ย. 
2562 

 
 
 
 
 
 

1,000 
1,000 

 
 
 

 
นางศิริรัตน์ 

สรณ์สิรินาคะ 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณท่ีใช้ 2,000  
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร  - - 2000 - 2,000 

       

       

 รวม - - 2,000 - 2,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

 

           ลงชื่อ .ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นางศิริรัตน์ สรณ์สิรินาคะ) 
                                                                                                      
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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โครงการ   พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
แผนงาน     การบริหารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางศรีไพร  จันทร์ทักษ์ 
ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อื่น ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน(แผนงานกลยุทธ์ระดับองค์กร) : กลยุทธ์ที่  1, 2  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานที่  1 , 3 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
1. หลักการและเหตุผล  
 ในปัจจุบันการจัดการศึกษาของสังคมไทย ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนเป็นคนส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่ งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ และต้องเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้ คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และ
การบูรณาการอย่างเหมาะสม การจัดเนื้อหาต้องสอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การฝึกทักษะ กระบวนการคิด  การจัดการณ์  การเผชิญสถานการณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์ความรู้ไปใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้   

  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นไป
ตามมาตรฐาน 
 
2. วัตถุประสงค ์(ระบุสภาพความส าเร็จที่พึงประสงค์ชัดเจน) 

1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ 
2. เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านการแก้ปัญหาและการน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวัน 
3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงทางคณิตศาสตร์  นักเรียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของวิชา

คณิตศาสตร์ 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ และได้แสดงออกทางด้านคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดีขึ้น   
 
3. เป้าหมาย  
 
         เป้าหมายเชิงปริมาณ 

มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ 
        เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
         1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครบถ้วนอย่างน้อย 90% 
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 2. นักเรียนพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ในด้านการแก้ปัญหาและการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น   
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ   มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ 5 รายการ 
          2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นร้อยละ 20 
 
5.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 
1. จัดซื้อสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. จัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนในด้านการ
แก้ปัญหาและการ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้ดีขึ้น   
 

 
การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุม 
2. ส ารวจสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
3. เสนอโครงการ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ขออนุมัติจัดซื้อ 
2. จัดซื้อ ด าเนินการ จัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  
2. น าเสนอกิจกรรม 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินผล 
2. รายงานผล 

 
 

ตุลาคม  2561 
 
 
 

1 ต.ค.61  - ส.ค. 
2562 

 
 

1 ต.ค.61  - ก.ย.  
2562 

 
 

กันยายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 

นางศรี ไพ ร 
จันทร์ทักษ์ 

รวมงบประมาณที่ใช้ 1,000  
 
6. สถานที่ด าเนินการ       โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ 
2.นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ในด้านการแก้ปัญหาและ
การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. นักเรียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของ
วิชาคณิตศาสตร์ 
4.นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ และได้

1.สังเกต 
2.ทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมินโครงการ 
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แสดงออกทางด้านคณิตศาสตร์ 
5.นักเรียนได้รับการพัฒนาและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ดีขึ้น   
  
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1 . การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพมากขึ้น 
2 . นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3 . นักเรียนน าความสามารถทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

          4 . นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ และได้แสดงออกทางด้านคณิตศาสตร์ 
 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 สื่อประกอบการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- - 1000 - 1,000 

       

       

 รวม - - 1,000 - 1,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

           ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นางศรีไพร จันทร์ทักษ์) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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โครงการ:     พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
แผนงาน/งาน      บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางวาสนา  เอ่ียมราคิน 
ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อื่น ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานที่  1 , 3 
ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2561 -  30 กันยายน 2562 
________________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 ตามนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
ได้เร่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างมีระบบ  เน้นการปฏิบัติ  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินค่า  และสร้างองค์ความรู้อันเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ การ
ฝึกทักษะกระบวนการ และผลงานการมีส่วนร่วมตามสภาพจริง  และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตรและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อ ดังนั้นทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จึงเห็น
ความจ าเป็นตามนโยบาย 
 
 

2. วัตถุประสงค ์ 
2.1 มีสื่อ ชุดอุปกรณ์ ในการปฏิบัติการการทดลองที่มีคุณภาพ 
2.2 ท าให้การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาและมีคุณภาพมากข้ึน 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
2.5 เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  
3. เป้าหมาย (ระบุขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ/ แต่ละกิจกรรมระบุหน่วยชัดเจน) 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 มีชุดสื่อ ชุดอุปกรณ์ ในการปฏิบัติการการทดลอง   
3.1.2  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
3.2.1 มีชุดอุปกรณ์ ในการปฏิบัติการการทดลอง ครบถ้วนอย่างน้อย 90% 
3.2.2 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  90% 



๕๗ 

 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    ปริมาณสื่อ ชุดอุปกรณ์ ในการปฏิบัติการการทดลอง 
 4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   รอ้ยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 

 
5.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดซื้อสื่อ ชุด
อุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติการการทดลอง   
2. จัดกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 
   
 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุม 
2. ส ารวจสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
3. เสนอโครงการ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ขออนุมัติจัดซื้อ 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
3. จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  
2. น าเสนอกิจกรรม 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินผล 
2. รายงานผล 

 
กันยายน 
2561 

 
 

1 ตุลาคม 
2561  ถึง
สิงหาคม 
2562 

กันยายน
2562 

 
กันยายน  
2562 

 
 
 
 
 
 

1,000 

- นางวาสนา   
เอ่ียมราคิน 

รวมงบประมาณที่ใช้ 1,000  
 
6. สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1.ปริมาณสื่อ ชุดอุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติการการทดลอง 
 
2.ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 

1. แบบบันทึก 
2. สรุปผลโครงการ 
 
1.แบบส ารวจ  ใบงานเข้าร่วม
กิจกรรมฯ 
2. สรุปผลโครงการ 

1. แบบบันทึก 
2. แบบประเมินโครงการ 
 
1. แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
2. แบบประเมินผลงาน 

  

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
8.1 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณภาพดีขึ้น 
8.2 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
8.3 นักเรียนมีความรู้และทักษะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 สื่อ ชุดอุปกรณ์ ในการปฏิบัติการ
การทดลอง 

- - 1000 - 1,000 

       

       

 รวม - - 1,000 - 1,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

 

           ลงชื่อ                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นางวาสนา เอี่ยมราคิน) 
                                                                                                      
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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โครงการ    พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงาน   การบริหารวิชาการ/ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
              2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานที่  1 , 3 
ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
ได้เร่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างมีระบบ  เน้นการปฏิบัติ  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินค่า  และสร้างองค์ความรู้อันเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ การ
ฝึกทักษะกระบวนการ และผลงานการมีส่วนร่วมตามสภาพจริง  และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตรและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อ ดังนั้นทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมจึงเห็นความจ าเป็นตามนโยบายจัดท าโครงการขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาสังคม
ศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ และมีเอกสารศึกษาค้นคว้า 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 มีสื่อ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติการสอนที่มีคุณภาพ 
 2.2 ท าให้การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษามีการพัฒนาและมีคุณภาพมากขึ้น 

2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 มีสื่อ และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติการสอน 
3.1.2   นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษาดีขึ้น 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
3.2.1 มีสื่อ และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติการสอนครบถ้วนอย่างน้อย 90% 
3.2.2 นักเรียน 80 % มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษาดีขึ้น 

 



๖๐ 

 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ – ปริมาณสื่อ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติการสอน 
 4.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ – นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 80% 
 
 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

6. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
7. การประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ปริมาณสื่อ และอุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติการสอน 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีการพัฒนาด้าน
การเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษาดีข้ึน 

1. ประเมินโครงการ 
 
2. สรุปผลการเรียน 

1. แบบประเมินโครงการ 
2. แบบบันทึก 
1. แบบสรุปผลการเรียน 
2. แบบประเมินผลงาน 
 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษามีการพัฒนาและมีคุณภาพมากข้ึน 
 8.2 นักเรียนมีความรู้ และทักษะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 8.3 นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
1. จัดซื้อสื่อ 
อุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติการสอน 
 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุม 
2. ส ารวจสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
3. เสนอโครงการ 

 
ตุลาคม 2561 

 นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ขออนุมัติจัดซื้อ 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

 
1 ตุลาคม 2561 
–สิงหาคม 2562 

 
 

1,000 

นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  
2. น าเสนอกิจกรรม 

 
1 ตุลาคม 2561 
–สิงหาคม 2562 

 นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 

การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินผล 
2. รายงานผล 

 
กันยายน  2562 

 นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 

รวม  1,000  
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 สื่อ วัสดุอุปกรณ์การสอน  - - 1000 - 1,000 

       

       

 รวม - - 1,000 - 1,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

 

           ลงชื่อ             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
แผนงาน   การบริหารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายสุรศักดิ์  จันทร์ทักษ์ 
ลักษณะโครงการ :   (  / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อื่น ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ที่  
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานที่  1 , 3 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
________________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล  
 ในปัจจุบันการจัดการศึกษาของสังคมไทย  ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนเป็นคนส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ  และต้องเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้ คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้ และ
การบูรณาการอย่างเหมาะสม  การจัดเนื้อหาต้องสอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการณ์  การเผชิญสถานการณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์ความรู้ไปใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้  สภาพการเรี ยนการสอนในวิชาช่าง
อุตสาหกรรม ที่เน้นพัฒนาทักษะทางด้านปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความช านาญ จึงจ าเป็น ได้ปฏิบัติจากวัสดุ ตาม
รายวิชา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  เป็นไปตามมาตรฐาน 
 
2. วัตถุประสงค์ (ระบุสภาพความส าเร็จที่พึงประสงค์ชัดเจน) 

2.1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในรายวิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ 
2.2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2.3. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านทักษะการท างานและการน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  
2.4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง นักเรียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของวิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
2.5. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดีขึ้น   

 
3. เป้าหมาย (ระบุขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ/ แต่ละกิจกรรมระบุหน่วยชัดเจน) 
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ   
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   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
          1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอครบถ้วนอย่างน้อย 90% 

2. พัฒนาความสามารถทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนในด้านทักษะการท างานและการ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น   
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  5 
รายการ 
          4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนร้อยละ 20 
 
5.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 
1.จัดซื้อสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ในรายวิชาการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
2. จดักิจกรรมพัฒนา
ความสามารถ ด้าน
ทักษะการท างานและ
การน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้ดีขึ้น   
 

 
การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุม 
2. ส ารวจสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
3. เสนอโครงการ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ขออนุมัติจัดซื้อ 
2. จัดซื้อวัสดุ 
  2.1 งานอุตสาหกรรม 
  2.2 งานคหกรรม 
  2.3 งานเกษตรกรรม 
  2.4 งานคอมพิวเตอร์ 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  
2. น าเสนอกิจกรรม 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินผล 
2. รายงานผล 
 

 
 

ต.ค.  2561 
 
 
 
 

ต.ค.2561 – 
ส.ค. 2562 

 
 
 
 
 

1 ต.ค. 2561  -  
ก.ย. 2562 

 
ก.ย. 2562 
ก.ย. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

นายสุรศักดิ์ 
จันทร์ทักษ์ 

รวมงบประมาณที่ใช้ 4,000  
 
6. สถานที่ด าเนินการ       โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในรายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
2.นักเรียนมีความสามารถในด้านทักษะ
การท างานและการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
3.นักเรียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของ
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
4.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น   

1.สังเกต 
2.ทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมินโครงการ 
 

  
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
             1 . การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพมากขึ้น 
             2 . นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในด้านทักษะการท างานและการ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

        3 . นักเรียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของวิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   4 . นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 สื่อวัสดุอุปกรณ์งานอุตสาหกรรม  - - 1000 - 1,000 

2 สื่อวัสดุอุปกรณ์งานคหกรรม  - - 1000 - 1,000 

3 สื่อวัสดุอุปกรณ์งานเกษตรกรรม - - 1000 - 1,000 

4 สื่อวัสดุอุปกรณ์งานคอมพิวเตอร์ - - 1000 - 1,000 

 รวม - - 4,000 - 4,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

           ลงชื่อ     .ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นายสุรศักดิ์ จันทร์ทักษ์) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ  
แผนงาน บริหารงานวิชาการ/ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางดอกใหม่    ชื่นโพธิ์ชัย 
ลักษณะโครงการ :   ( /  ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานที่  1 , 3 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
________________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการเรียนการสอนศิลปะ เป็นรายวิชาพ้ืนฐานการพัฒนาผู้เรียนให้มีบุคลิกดีทั้งด้านจิตใจ 
อารมณ์ สังคม เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนศิลปะ ทักษะอาชีพ และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา   
  โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดให้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะเพ่ือให้
นักเรียนมีสื่อในการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนศิลปะอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 . เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนศิลปะ 
 2.2   เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
  
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  มีสื่อการสอนศิลปะ  5  รายการ 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
   3.2.1  นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงานศิลปะ 
  
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.2 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ: มีสื่อการสอนศิลปะ  5  รายการ 
 4.3 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงานศิลปะ 
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5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
6. สถานที่ด าเนินการ     โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา   
 
7.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. จ านวนสื่อในการเรียนศิลปะ 
2. ร้อยละนักเรียนที่มีผลงานศิลปะ 

1. ตรวจสอบ 
2. ตรวจผลงาน 

1. แบบบันทึก 
2. แบบบันทึกให้คะแนน 

 
8.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนทุกคนได้รับสื่อในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนา 

การเรียน 

การสอน
ศิลปะ 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. แต่งตั้งคณะท างานและด าเนินงาน
จัดท าสื่อ 
3. ประชุมชี้แจงกระบวนการจัดท าสื่อ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ด าเนินการจัดท าสื่อ 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ติดตามผลการด าเนินงานการจัดท า
สื่อ 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 

ตุลาคม 2561 
 
 
 
 

ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

 
 

ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

 
กันยายน 2562 

 

 

 
 

1,000 

 

 

 

 

นางดอกใหม่ 

ชื่นโพธิ์ชัย 

รวมงบประมาณที่ใช้ 1,000  
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 สื่อวัสดุอุปกรณ์งานศิลปะ  - - 1000 - 1,000 

       

 รวม - - 1,000 - 1,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

 

           ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                    (นางดอกใหม่ ชื่นโพธ์ชัย) 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

โครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
แผนงาน   งานบริหารวิชาการ/สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายวิเชียร  เทพโสภา 
ลักษณะโครงการ :   ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานที่  1 , 3 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
________________________________________________________________________________ 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของการประเมิน 
 
 ปัจจุบันเยาวชนเติบโตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยู่มาก และรวดเร็ว วิถีการด าเนิน ชีวิต
ปรับเปลี่ยน บทบาทความสัมพันธ์ในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป มีสิ่งยั่วยุ ยาเสพติด โรคภัยไข้เจ็บ พฤติกรรม
เสี่ยงเกิดขึ้นมากมายกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วยสร้างเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างมี วิจารณญาณ 
พิจารณาสิ่งต่างๆที่เป็นเหตุปัจจัย ส่งผลต่อสุขภาพ สอนให้รู้จักป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆที่ มีผลต่อสุขภาพ
อย่างถูกวิธี ลดภาวะที่เป็นโทษต่อสุขภาพ ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาระสังคม มีทักษะใน การด าเนินชีวิตให้มี
ความสมบูรณ์ ความสมดุล และมีคุณภาพ สามารถน าความรู้ไปใช้ เลือกวิธีปฏิบัติได้ ถูกต้องเหมาะสมในการ
ดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของตนเองและผู้อ่ืน 
 โครงการกีฬาสีภายในต้านยาเสพติดและกีฬาจังหวัดเป็นกระบวนการเรียนรู้มีการจัดการศึกษาที่
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้เกิดคุณภาพตามความมุ่งหวังของสังคมและประเทศชาติ สถานศึกษาจะต้องจัด
การศึกษาให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ด้าน เก่ง ดี มีสุข โดยจัดการศึกษาที่ส่งเสริมสติปัญญาด้านวิชาการที่จะท า
ให้นักเรียน เป็นคนเก่ง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความมีวินัย 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา ความขยันอดทน ความกตัญญูกตเวทีการประหยัดและอดออม                   
การหลีกเลี่ยงอบายมุข สิ่งเสพติด การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความสามารถอยู่ร่วมใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  
 ดังนั้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงจัดท าโครงการแข่งขันกีฬา ประจ าปีการศึกษา 
2562  ขึ้นเพ่ือเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในด้านความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และความมีมนุษย์สัมพันธ์โดยมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้เล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ ตามท่ีตนเองถนัด 
2. เพ่ือให้นักเรียนกล้าแสดงออกมีส่วนร่วมในกิจกรรมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบกฎกติกาและหลักในการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ  
4. เพ่ือให้นักเรียนสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดและเป็นเลิศในทางกีฬา 
5. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
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3. เป้าหมาย 
3.1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาจ านวน  88  คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยคนละ 1 อย่าง 
3.2. นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาได้รับเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนไม่ต่ ากว่า 50 % 
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

   4.1.1.นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยคนละ 1 อย่าง 
   4.1.2.นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาได้รับเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
50  

4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 4.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด 

                4.2.2 นกัเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีทักษะและความรู้ในการเล่นกีฬา 
 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
 
6. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.กีฬาสีภายใน 
 
2. กีฬาสห
วิทยาเขต 
 
2. กีฬาจังหวัด 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุม/ส ารวจสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
3. เสนอโครงการ 

 
กันยายน 2561 

 
 

นายวิเชียร 
เทพโสภา 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดสถานที่ 
2. แข่งขันกีฬาสีภายใน 
3. ส่งนักเรียนแข่งขันกีฬาสห-
วิทยาเขตฯและกีฬาจังหวัด 

 
1 ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

 
 

31,000 
 

 
 

(งบ อบต. 
ทุ่งโพธิ์

30,000) 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  
2. น าเสนอกิจกรรม 

 
1 ตุลาคม 2561 – 

สิงหาคม 2562 

 
 

 

การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินผล 
2. รายงานผล 

 
กันยายน  2562 

 
 

 

รวมงบประมาณที่ใช้ 31,000  
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.ปริมาณวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 
2.ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬา 
3.ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะและ
ความรู้ 
 

1. ตรวจพัสด ุ
2. สังเกต 
 
3. ประเมินความรู้ 

1. แบบบันทึกขอซื้อพัสดุ 
2. แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 
3. แบบประเมินทักษะและ
ความรู้ด้านกีฬา 

 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีทัศนะคติที่ดีในการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
2. นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีความกล้าแสดงออกจากการร่วมกันท ากิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
3. นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีทักษะและความรู้จากการเล่นกีฬาสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและห่างไกลจากยาเสพติด 
5. นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีความรักสามัคคีในหมู่คณะ 

 

9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 ค่าเช่า/ค่าจ้างจัดกิจกรรม - 8,000 - - 8,000 

2 วัสดุ/อุปกรณ์กีฬา - 22,000 1,000  23,000 

 รวม - 30000 1,000 - 31,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 

           ลงชื่อ           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                      (นายวิเชียร เทพโสภา) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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โครงการ    พัฒนาบุคลากร 
แผนงาน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางดอกใหม่    ช่ืนโพธิ์ชัย 
ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานที่  2 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
________________________________________________________________________________ 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานบุคคล ถือว่าเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพ่ิมสมรรถสูงขึ้น และเป็นกล
ยุทธ์ที่ส าคัญของโรงเรียนที่จะส่งผลต่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในการท างานอย่างยั่งยืนการพัฒนา
บุคลากร ให้มีบุคลิกดีท้ังด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม เพ่ือให้มีความรอบรู้ ความสามารถ และมากด้วยประสบการณ์   
  โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพอย่างหลากหลาย  ทันต่อเหตุการณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมั่นคง
และยั่งยืน  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 . เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 2.2   เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของบุคลากรที่หลากหลาย 
  
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       3.1.1 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
      3.2.1 ครูมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
 4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความรู้ความสามารถของครูตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
6. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา 1. สรุปจ านวนครูที่ได้รับการ
พัฒนา 

1. รายงานผลการเข้าอบรม 

 
8.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (งบ อบต.ทุ่งโพธิ์ 30,000 บาท) 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 ค่าอบรม/ค่าเดินทาง - 8,000 - - 8,000 

2 ค่าน้ ามัน - 11,000 1,000  12,000 

 รวม - 19,000 1,000 - 20,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาบุคลากร การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผนการด าเนนิงาน 
2. แต่งตั้งคณะด าเนนิงาน 
3. ประชุมชี้แจงกระบวนการพฒันา
ศักยภาพบุคลากร 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ติดตามผลการด าเนินการพฒันา
ศักยภาพบุคลากร 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. สรุปผลการพฒันาศักยภาพ
บุคลากร 

 
ตุลาคม 2561 

 
 
 

ตุลาคม 2561 -
กันยายน 2562 

 
ตุลาคม 2561 -
กันยายน 2562 

 
กันยายน 2562 

 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

 

 

นางดอกใหม่ 
ชื่นโพธิ์ชัย 
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           ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                    (นางดอกใหม่ ชื่นโพธิ์ชัย) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สนองยุทธศาสตร์สพฐ. ข้อที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิเชียร   เทพโสภา  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
     มาตรฐานที่ 1  
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562 
 
1.ความส าคัญ  หลักการและเหตุผล 
     การปกครองระบอบประชาธิปไตย  เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครอง  ดังนั้น
ประชากรในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องมีคุณภาพ  เป็นประชาชนที่ดีในสังคมประชาธิปไตย  เช่น  การท าตาม
กติกาของสังคม  การไม่ละเมิดกฎหมาย  การมีสัมมาชีวะ  เป็นต้น  และคุณภาพของประชากรก็สามารถสร้างขึ้น
ได้ด้วยการศึกษา  โรงเรียนถือเป็นสถาบันหลักในการปลูกฝังวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน  ตั้งแต่อยู่
ในวัยเรียน 
     โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น  เพื่อเป็นการปลูกฝัง 
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน  ให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  เคารพสิทธิ 
ของผู้อื่น  ตระหนักในหน้าที่ของพลเมืองที่มีต่อส่วนรวม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 2.2. เพื่อจัดระเบียบโรงเรียนและควบคุมความประพฤติของนักเรียน 
 2.3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาจ านวน  88 คน  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1  นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจการปกครองประชาธิปไตย 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ: จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจการปกครองประชาธิปไตย 
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5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1: 
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1.ประชุมครู 
2.เสนอโครงการ 

 
ตุลาคม 
2561 

 นายวิเชียร 
เทพโสภา 

การด าเนินงานตามแผน (D) 
1. ประชุมครูก าหนดวันเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน 
2.ด าเนินการตามโครงการ 

 
มีนาคม -

พฤษภาคม 
2562 

 
 
 

500 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

พฤศจิกายน – 
กันยายน 2562 

 

การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 
2.รายงานผลการด าเนินงาน 

 
มกราคม – 

กันยายน 2562 

 

รวมงบประมาณที่ใช้ 500  
 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

1. บัญชีรายชื่อผู้ใช้สิทธิ์
เลือกตั้งประธานนักเรียน 

1. แบบสรุปผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

2.ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ
วิถีประชาธิปไตย 

2. ประเมินความรู้ 2. แบบประเมิน 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนรู้จักน าระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2. นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง 
 3. นักเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ 
 4. โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 ค่าวัสดุฝึก - - 500 - 500 

       

 รวม - - 500 - 500 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

           ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                      (นายวิเชียร เทพโสภา) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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โครงการ   เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิเชียร  เทพโสภา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา:  
   มาตรฐานที่ 1  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

เยาวชน คืออนาคตของชาติ  ปัจจุบันสังคมไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพ
ติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก  การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยา
เสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชน หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งเป็น
อุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการท าลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการ
พัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระงบประมาณของ
ประเทศในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกท้ังยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและ
เจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้น ามาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆ
ในสังคม  เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย ซึ่งท าให้มี
ผลกระทบต่อสังคมโดยรวม    ซึ่งปัจจุบันนี้รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์     
5 รั้วป้องกัน คือ 1.รั้วชายแดน  2.รั้วชุมชน   3.รั้วสังคม  4. รั้วครอบครัว และ 5.รั้วโรงเรียน  ซึ่งจากทั้ง 5 รั้ว
ป้องกันนี้ จะเห็นได้ว่า รั้วเยาวชน และรั้วโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
เป็นรากฐานและเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

ดังนั้น โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  และเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมี
บทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน การปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบ
เพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอ และจะท าให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จึงได้ถือโอกาสจัด 
โครงการ  “ เยาวชนรุ่นใหม่  ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”  ขึ้น เพ่ือเป็นการสนองต่อนโยบายรัฐบาล ในการน า
สังคมไทยไปสู่สังคมท่ีพึงปรารถนา คือ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 2.  วัตถุประสงค์                          

2.1  เพ่ือให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
2.2  เพ่ือสร้างผู้น าเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 

                 และชุมชน 
2.3  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน  

                ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม 
       2.4  เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ในการป้องกันยาเสพติด 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
       3.2.1นักเรียนทุกคนไม่เสพยาเสพติด 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    4.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ:  
 4.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ในการป้องกันยาเสพติด 
 4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  4.2.1 นักเรียนทุกคนไม่เสพยาเสพติด 
 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
6. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.อบรม
ป้องกัน 

ยาเสพติด 

การเตรียม/วางแผน (P) 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน
ด าเนินงานป้องกันเอดส์และยาเสพติด 

การด าเนินงานตามแผน(D) 

1. ก าหนดวันอบรม/ประสานวิทยากร 

2. จัดอบรม 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 

1. สังเกตพฤติกรรม 

การประเมิน/รายงานผล (A) 

1. สรุปผล/ประเมินผล 

2. รายงานผล 

 

ตุลาคม 2561 

 

 

 
ตุลาคม 2561 - 

กันยายน 2562 

 
กันยายน 2562 

 

กันยายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,000 
 

 

นายวิเชียร   

เทพโสภา 

นางสาวเพ็ญจันทร์ 
อรุณรัตน์ 
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.นักเรียนทุกคนมีความรู้ในการป้องกันยาเสพติด 
2. นักเรียนทุกคนไม่เสพยาเสพติด 

1. ตรวจปัสสาวะ 

2. สังเกต 

1.แบบตรวจสาร
เสพติด 

 

 
8.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนทุกคนสามารถป้องกันตนเองและครอบครัวจากยาเสพติด 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (งบ อบต.ทุ่งโพธิ์ 30000 บาท) 
  

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000 - - - 5,000 
2 ค่าวัสดุฝึก - - 6,000  6,000 
3 ค่าอาหาร - 20,000 -  20,000 
 รวม 5,000 20,000 6,000 - 31,000 

   (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

           ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                      (นายวิเชียร เทพโสภา) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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โครงการ   โรงเรียนคุณธรรม  
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
      มาตรฐานที่ 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นายวิเชียร   เทพโสภา 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562 
1.  ความส าคัญ  หลักการและเหตุผล 
 วิกฤติของสังคมไทยในปัจจุบัน สามารถคาดการณ์ได้ว่าเด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงสูงกับปัญหาขาด
จิตส านึกของคุณธรรม และการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ท าให้การประพฤติตนตามกรอบแห่งศีลธรรมอันดีของ
เด็กและเยาวชนบกพร่อง ซึ่งหากไม่หาหนทางป้องกันโดยการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี คนในสังคมจะเสื่อมคุณภาพมาก
ขึ้น จึงเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญอย่างเร่งด่วน 
 สถาบันการศึกษามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงในการปลูก และปลุกจิตส านึกด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม เพราะเป็นศูนย์กลางของชุมชน การพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในเด็กและ
เยาวชน ด้วยการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรมผ่านทางกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน โดยให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ค้นพบจริยธรรมเองนั้นจะมีส่วนผลักดันให้เกิดคุณธรรมในจิตใจของเด็ก
และเยาวชน ซึ่งการพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีให้เกิดขึ้นนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่ว มของทุกฝ่าย                       
ที่เก่ียวข้อง ทั้งจากทางบ้าน โรงเรียน และสังคม 
 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ตระหนักในสิ่งดังกล่าว ประกอบกับได้รับการเชิญและให้ความอนุเคราะห์                 
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ สนับสนุนในเรื่องการอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อน โดยมี
หลักสูตรในการอบรมผู้บริหาร ครูแกนน า นักเรียนแกนน า การนิเทศติดตามเป็นระยะ จึงได้จัดท าโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมขึ้น ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ตระหนักในการเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ปรึกษา 
ร่วมคิดร่วมน า ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
    2.3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จ านวน 13 คน เป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ผ่านโครงงานคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 3.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จ านวน 88 คน จัดท าโครงงานคุณธรรมอย่างน้อยห้องละ 1 โครงงาน 
 3.3 สิ่งแวดล้อมภายใน ภายนอก ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนทุ่งโพธิ์
พิทยา จ านวน 97 คน เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 4.1.1 มีโครงงานคุณธรรมทั้ง 3 มิติ กระจายในกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน 
 4.1.2 นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ร้อยละ 80 
 4.1.3 นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมกิจกรรม 
 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1.โรงเรียนคุณธรรม  การเตรียมการ/วางแผน(P) 

1.จัดประชุมชี้แจงสร้างความตระหนัก
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.แต่งตั้งและมอบหมายงานให้
คณะท างาน 
3.ประชุมระดมพลังสมอง ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
4.สรุปข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
1.ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรม
บ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
2. จัดกิจกรรมเพื่อสนองคุณธรรม    อัต
ลักษณ์ผ่านโครงงานคุณธรรมทั้ง 3 มิติ 
3. จัดนิทรรศการเปิดบ้านคุณธรรม 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
1.นิเทศ ติดตาม เสริมแรงให้ก าลังใจ 
2.ประเมินผลในระดับโครงงานคุณธรรม 
  - เริ่มโครงงาน 
  - ช่วงระยะกลางโครงงาน 
  - เมื่อสิ้นสุดโครงงาน 
3. ประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
น าผลการประเมินทั้ง 3 ระดับมา
ปรับปรุงพัฒนาโครงการ 

 
มิ.ย.-ก.ย.
2561 
ต.ค.

2561 
ต.ค.

2561 
ต.ค.

2561 
ต.ค.

2561 
พ.ย.

2561- 
มี.ค.

2562 
พ.ย.

2561-
ก.พ.

2562 
พ.ย.61- 

ก.พ.
2562 
มี.ค.

2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3,000 

 
ครูผู้ประสาน
โครงการ 
ฝ่ายบริหาร 
 
คณะท างาน 
กองเลขานุการ
โครงการ 
 
ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง
กรรมการ
สถานศึกษา 
 
ครู นักเรียน 
 
ผู้รับผิดชอบ
ตามค าสั่งและ
นิเทศอาสา 
กองเลขานุการ
โครงการ 

 
 
 
 
 



๘๒ 

 

6. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1 มีโครงงานคุณธรรมทั้ง 3 มิติ กระจาย
ในกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน 

1.ประเมินโครงงาน 1.แบบประเมินโครงงาน 

2 นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน ร้อยละ 80 

2.ประเมินพฤติกรรม 2.แบบประเมินพฤติกรรม 

3 นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ร่วมกิจกรรม 

3. สังเกต 3.แบบสังเกต 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีความฉลาดทางศีลธรรม  สามารถแก้ปัญหาโดยใช้หลักธรรมของพุทธศาสนา 
 2. ผู้บริหาร ครู สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการพัฒนานักเรียน และนักเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่ร่วมกัน
ก าหนด 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 ค่าวัสดุฝึกอบรมคุณธรรม - - 3,000 - 3,000 

       

 รวม - - 3,000 - 3,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

           ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                      (นายวิเชียร เทพโสภา) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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โครงการ   ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม    
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
      มาตรฐานที่ 1 
ลักษณะโครงการ :     (/ ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ :    นายวิเชียร   เทพโสภา 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม -  กันยายน  2562 
๑ ความส าคัญ  หลักการและเหตุผล 
 

       เยาวชน  คือ  อนาคตของชาติ  เยาวชนไทยที่มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง  สุขภาพทางใจที่เข็มแข็งเปี่ยม
ด้วยคุณธรรม จริยธรรม  ย่อมน ามาซึ่งการพัฒนาชาติที่ยั่งยืน  และน ามาซึ่งความสงบสุขของสังคมไทย                     
ในปัจจุบัน คนไทยต้องเผชิญกับสภาพปัญหานานัปการ เช่น ปัญหาครอบครัว ความเครียด ความเห็นแก่ตัว               
ไร้จิตส านึก  ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม  ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ถ้าคนในชาติได้รั บการพัฒนาความ
ประพฤติ การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ดีงาม ทั้งกาย วาจา  ใจ  ต่อตนเอง  ผู้อื่น และสังคม 

       การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นอกจากจะมุ่งปลูกฝังด้านปัญญา พัฒนาการคิด
ของผู้เรียนแล้ว  ยังมุงพัฒนาด้านอารมณ์  โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  เข้าใจตนเอง เห็นใจ
ผู้อ่ืน  สามารถแก้ปัญหาขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

       โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  ได้ตระหนักและมองเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ขึ้นเพ่ืออบรมและปลูกฝัง 

ให้นักเรียน  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา  ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงาม 

2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และผู้มีพระคุณ 
2.3   เพ่ือให้นักเรียนประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2.4  เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  จ านวน  88  คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

        ร้อยละ  85 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 4.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  จ านวน  88  คน ร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมฯ 
     4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

อบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 
 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1.ประชุมครู 
2.เสนอโครงการ 

 
กันยายน 2561 

 

 
0 

นายวิเชียร 
เทพโสภา 

 
 
 

(งบ อบต. 
ทุ่งโพธิ์ 32,000 

บาท) 
 
 
 
 

 

การด าเนินงานตามแผน (D) 
1. ประชุมครูก าหนดวันอบรม 
2.ประสานงานวิทยากร 
3.ด าเนินการอบรมตามโครงการ 

 
ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

 
 
 

33,000 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

- 

การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 
2.รายงานผลการด าเนินงาน 

 
กันยายน 2562 

 

 
- 

 รวมงบประมาณที่ใช้  33,000  

 
6. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์
มาตรฐานของโรงเรียน ร้อยละ  85 

1.ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรม  และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

1.แบบประเมินด้านคุณธรรม
ของผู้เรียน 

2.  นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบและ
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา อย่างน้อย
ร้อยละ  85 

2.  สังเกตพฤติกรรม 2.  แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์  สามารถแก้ปัญหาโดยใช้หลักธรรมของพุทธศาสนา 
 2.  นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง  เป็นคนเก่ง  คนดี  มีความรู้และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (งบ อบต.ทุ่งโพธิ์ 32,000 บาท) 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000 - - - 5,000 

2 ค่าวัสดุฝึก - - 6,000  6,000 

3 ค่าอาหาร - 22,000 -  22,000 

 รวม 5,000 22,000 6,000 - 33,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

           ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                      (นายวิเชียร เทพโสภา) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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โครงการ:   พัฒนางานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
แผนงาน/งาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ.ที่  4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ :  นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ 
ลักษณะโครงการ :    () โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่  (  ) อื่น ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 

มาตรฐานที่  2 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

____________________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
งานการเงิน และพัสดุ เป็นงานที่มีความส าคัญงานหนึ่งของโรงเรียนที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้มี

ระบบ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
การใช้จ่ายเงินแต่ละประเภทในแต่ละปีนั้น ต้องเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ใช้จ่ายให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่วางไว้อาจก่อให้เกิดผลเสีย
แก่ทางราชการได้ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานการเงิน 
บัญชี และพัสดุขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค ์ 
  2.1. เพ่ือให้งานการเงิน บัญชีและพัสดุมีระบบ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 2.2. เพ่ือให้บริการเก่ียวกับเงินสวัสดิการต่างๆแก่บุคลากรในโรงเรียน 
 
3. เป้าหมาย  

3.1. งานการเงินและบัญชีมีระบบ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.2. บุคลากรในโรงเรียน จ านวน 13 คน ได้รับบริการ 

 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:  มีเอกสารการบริหารงานการเงินบัญชีและพัสดุครบถ้วนทุกรายการ 
 4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการร้อยละ 95 มีความพึงพอใจ  
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5.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาการ
เงิน บัญชี และ
พัสดุ 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุม 
2. เสนอโครงการ 

ตุลาคม  
2561 

 นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. จัดท าระบบบัญชี เอกสารต่างๆ 
ทะเบียนคุมเงินแต่ละประเภทรวมทั้ง
แผนการใช้เงินงบประมาณ /พัสดุ 
2.  จัดท าบัญชีรายงานข้อมูลการเงิน 
3. รายงานข้อมูลไปยังหน่วยที่
เกี่ยวข้อง 
4.  จัดท าบัญชี  จัดเก็บเอกสาร 

 
1 ตุลาคม 

2561 - 30 
กันยายน 
2562 

 
3,000 

นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 

 
 

นางดอกใหม่ 
ชื่นโพธิ์ชัย 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ท างานการเงิน - การบัญชี 
2. ตรวจสอบข้อมูลงานการเงินทุกวัน 
3. ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารงาน 
การเงิน - การบัญชี 

 
1 ตุลาคม 

2561 - 30 
กันยายน 
2562 

 

การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. งานการเงิน – การบัญชี จัดได้เป็น
ระบบ ค้นหาง่าย 
2. รายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง 
ๆ ทันตามก าหนดเวลา 
3. รายงานข้อมูลไปยังผู้รับผิดชอบ 

 
1 ตุลาคม 

2561 - 30 
กันยายน 
2562 

 

รวมงบประมาณที่ใช้ 3,000  
 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1 งานการเงินและพัสดุมีระบบ มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

1. ตรวจสอบเอกสารการ
ด าเนินงานการเงิน - บัญชี 
 

1, รายงานผลการด าเนินงาน
การเงิน – บัญชี และพัสดุ 

2.ผู้รับบริการร้อยละ 95 มีความพึง
พอใจ 

1. สอบถามข้อมูลจากข้าราชการ
ครูและบุคลากร 

1. แบบสอบถาม 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 งานการเงินและพัสดุมีระบบที่ดี สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้ดีขึ้น 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์ - - 3,000 - 3,000 

       

       

 รวม - - 3,000 - 3,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

           ลงชื่อ         ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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โครงการ    กิจกรรมวันส าคัญ 
แผนงาน/งาน    บริหารงานวิชาการ/ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์ 
ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
      มาตรฐานที่ 1   
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
_____________________________________________________________________________ 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายด้านการศึกษาที่เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้  โดยมีเป้าหมาย
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย 
นิยมไทย และด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โรงเรียน ชาติศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
และมีส่วนในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย 
 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทยขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยนิยมไทย 
และด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โรงเรียน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ และมีส่วนในการ
อนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยนิยมไทยและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 2.2เพ่ือให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โรงเรียน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่นับถือ 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ โรงเรียน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ และมีส่วนในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
      3.2.1นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 80 % มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย มีความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ โรงเรียน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ และมีส่วนในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ 
  4.1.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ร้อยละ 80 
 4.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ 
  4.2.1 นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
 
6. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอน ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมสืบสาน
ประเพณี และวัฒนธรรม
ไทย 
   - กิจกรรมวันแม่ 
   - กิจกรรมวันปิยมหาราช 
   - กิจกรรมวันลอยกระทง 
   - กิจกรรมวันพ่อ 
   - กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
   - กิจกรรมวันไหว้ครู 
2. กิจกรรมประกวด
มารยาทงาม 
 
3. กิจกรรมประหยัดและ
อดออม 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุม 
2. ส ารวจสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
3. เสนอโครงการ 
การด าเนินงานตามแผน D 
1. ขออนุมัติจัดซื้อ 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
3. จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
4. จัดกิจกรรมประกวด
มารยาทงาม 
5. จัดกิจกรรมประหยัด 
และอดออม 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  
2. น าเสนอกิจกรรม 
การประเมิน/รายงานผล  
1. ประเมินผล 
2. รายงานผล 
 

 
ตุลาคม 
2561 

 
 

1 ตุลาคม 
2561 - 
กันยายน 
2562 

 
 
 
 

1 ตุลาคม 
2561 - 
กันยายน 
2562 

กันยายน 
2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 

นางสาวเพ็ญ
จันทร์ อรุณรัตน์ 
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7.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ร้อยละ 80 
 

1. สังเกตพฤติกรรม 1. แบบสังเกต 
 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มีความภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็ นคุณ ค่ าภู มิ ปัญ ญ าไทย นิ ยม ไทย และด ารงไว้ซึ่ งความ เป็ น ไทยมีความกตัญ ญู กต เวที ต่ อ 
ผู้มีพระคุณ โรงเรียน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ และมีส่วนในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  - - 1,000 - 1,000 

       

       

 รวม - - 1,000 - 1,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

 

           ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
 

 
 
 

 



๙๒ 

 

โครงการ:   พัฒนางานแผนงาน 
แผนงาน/งาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางศิริรัตน์  สรณ์สิรินาคะ 
ลักษณะโครงการ :   ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อื่น ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
      มาตรฐานที่ 2 
ระยะเวลาด าเนินการ       1  ตุลาคม  2561  ถึง 30  กันยายน  2562 
________________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยก าหนดให้
สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีคุณภาพ 

เพ่ือให้สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 
เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานแผนงานจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนาการบริหารงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  
 

2. วัตถุประสงค ์ 
  2.1. จัดท าโครงการประจ าปีงบประมาณ 2562  

2.2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
   3.2.1 มีการปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบ 
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
  4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มีการพัฒนาการศึกษาตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ 
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5.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 

 
6. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี  
2. ร้อยละของรายงานโครงการ 

1.  – 
2. แบบบันทึกการตรวจรับรายงานโครงการ 

 
 

7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี  สังเกต - 
2. ร้อยละของรายงานโครงการ ตรวจสอบรายงานโครงการ แบบบันทึกการตรวจรับรายงาน

โครงการ 
  

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
  8.1 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีส่วนในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนางาน
แผนงาน 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ศึกษาโครงการที่ขออนุมัติ งบประมาณ
2561 
2. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
การด าเนินงานประกันคุณภาพ(D) 
1. แต่งตั้งกรรมการพิจารณาโครงการ 
2. อนุมัติโครงการ 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการ 2561 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. การใช้เงินของโครงการต่าง ๆ 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 

 
กันยายน 
2561 

 
 
 

กันยายน 
2561 

 
 

ต.ค.61 – ก.ย.
2562 

มี.ค.- ก.ย. 
2562 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 

 
นางศิริรัตน์ 

สรณ์สิรินาคะ 
 

 
    ครูทุกคน 
   

รวมงบประมาณที่ใช้ 1,000  
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์ - - 1,000 - 1,000 

       

       

 รวม - - 1,000 - 1,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

           ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นางศิริรัตน์ สรณ์สิรินาคะ) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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โครงการ:   พัฒนางานสาธารณูปโภค 
แผนงาน/งาน  การบริหารงบประมาณ/ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ.ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ 
ลักษณะโครงการ :    ( ) โครงการต่อเนื่อง         ( ) โครงการใหม่ (  ) อื่น ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 

มาตรฐานที่ 1 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

____________________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
  เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมและด าเนินงานตลอดทั้งปี จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพด้วย มีวัสดุ อุปกรณ์  ที่ทันสมัยครบถ้วนสมบูรณ์   ตลอดจนต้องได้รับการสนับสนุนด้าน
สาธารณูปโภค ทั้งประปา  ไฟฟ้า โทรศัพท์ และการสื่อสารอ่ืนอย่างเพียงพอ  จึงจ าเป็นต้องมีงบประมาณเพ่ือ
เบิกค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคส าหรับโรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้การบริหารจัดการสาธารณูปโภค ด าเนินไปราบรื่น รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบ 
ของทางราชการ 
 2. เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
 
3. เป้าหมาย  

1. ด าเนินการบริหารจัดการสาธารณูปโภคครบถ้วนทุกรายการ 
2. ผู้รับบริการร้อยละ 95 มีความพึงพอใจ 

 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ด าเนินการบริหารจัดการสาธารณูปโภคครบถ้วนทุกรายการ 
 4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผู้รับบริการร้อยละ 95 มีความพึงพอใจ  
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5.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุม 
2. เสนอโครงการ 

ตุลาคม  2561  นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ช าระค่าไฟฟ้า 
2. ช าระค่าโทรศัพท์ 
3. ช าระค่าอินเทอร์เน็ต 

 
1 ตุลาคม 2561 

–  
30 กันยายน 

2562 

 
100,000 

1,400 
38,000 

นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับ 

1 ตุลาคม 2561 
– สิงหาคม 2562 

 นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 

การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินผล 
2. รายงานผล 

 
กันยายน  2562 

 นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 

รวมงบประมาณที่ใช้ 139,400  
 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
7. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. ด าเนินการบริหารจัดการสาธารณูปโภค
ครบถ้วน 

1.ประเมินการดูแล
สาธารณูปโภค 

1. แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2.ผู้รับบริการร้อยละ 95 มีความพึงพอใจ 2. ประเมินความพึงพอใจ 2.แบบประเมินความพึงพอใจ 
  

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
  8.1 การบริหารจัดการสาธารณูปโภค ด าเนินไปราบรื่น รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 8.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 ค่าไฟฟ้า  - 110,000 - - 110,000 

 ค่าโทรศัพท์  - 1,400 - - 1,400 

 ค่าอินเตอร์เน็ต  - 38,000 - - 38,000 

 รวม - 149,400 - - 149,400 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

           ลงชื่อ     .  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 

โครงการ  พัฒนางานอาคารสถานที่ 
แผนงาน    การบริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายสุรศักดิ์  จันทร์ทักษ์ 
ลักษณะโครงการ :    ( /  ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
     มาตรฐานที่ 2 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
________________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 งานอาคารสถานที่เป็นงานที่ต้องการให้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มีบรรยากาศท่ีดี สถานที่น่าอยู่ มีภูมิทัศน์
ร่มรื่น สถานที่ต่างๆอันได้แก่ โรงรถ ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ า อาคารต่างๆ ปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ พร้อมที่
จะบริการงานในโรงเรียนให้เหมาะแก่การเรียนรู้ และมีระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีด้วย 

 งานอาคารสถานที่ตระหนักในความส าคัญดังกล่าว จึงจัดท าโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์  

2.1. อาคารเรียน สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนรู้ 
2.2  มีระบบสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพ 

 
3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           3.1.1. มีวัสดุ อุปกรณ์ พัฒนางานอาคารสถานที่อย่างเพียงพอ   
 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
           3.2.1. มีวัสดุ อุปกรณ์ พัฒนางานอาคารสถานที่อย่างเพียงพอ  ครบถ้วนอย่างน้อย 90% 

 3.2.2. มีอาคารสถานที่ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 3.2.3. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน   

 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
4.1.1 มีวสัดุ อุปกรณ์ พัฒนางานอาคารสถานที่อย่างเพียงพอ 20 รายการ 

           4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค พร้อมใช้อยู่เสมอ 
 
 



๙๙ 

 

5.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
1.จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์
พัฒนางานอาคาร
สถานที่ 
 
 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุม 
2. ส ารวจสภาพอาคาร สถานที่ 
3. เสนอโครงการ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ขออนุมัติจัดซื้อ 
2. จัดซื้อ ด าเนินการ จัดตามโครงการ 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  
2. ตรวจสอบการท างาน 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินผล 
2. รายงานผล 

 
ต.ค.  2561 

 
 
 

1 ต.ค. 2561 - 
ส.ค. 2562 

 
1 ต.ค. 2561  - 

ก.ย.  2562 
 

ก.ย. 2562 
ก.ย. 2562 

 

 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

นายสุรศักดิ์ 
จันทร์ทักษ์ 

รวมงบประมาณที่ใช้ 10,000  
 
6. สถานที่ด าเนินการ       โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ พัฒนางานอาคาร
สถานที่อย่างเพียงพอ   
2.มีอาคารสถานที่ พร้อมใช้อยู่เสมอ 
3.ระบบสาธารณูปโภค มีคุณภาพดีขึ้น  

1. ตรวจสอบการจัดซื้อ 
 
2. ตรวจสอบอาคาร 
3. ตรวจสอบสาธารณูปโภค 

1. แบบขอซื้อพัสดุ 
 
2. แบบประเมินอาคาร 
3. แบบประเมินสาธารณูปโภค 

  
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1. อาคารเรียนพร้อมใช้อยู่เสมอ  สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนรู้ 
8.2. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์งานช่าง  - - 10,000 - 10,000 

  - -  - - 

  - -  - - 

 รวม - - 10,000 - 10,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 

           ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                    (นายสุรศักดิ์ จันทร์ทักษ์) 
 

                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

 

โครงการ      ส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงาน/งาน   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางพูนทรัพย์  จ านวน 
ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่  (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานที่ 1   
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 

1.หลักการและเหตุผล 

การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งส าคัญส าหรับทุกคน ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อการด ารงชีวิต การเรียน การท างาน  ดังนั้นทุกคนจึงควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รู้จักดูแล
สุขภาพตนเองและได้รับการดูแลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยขณะอยู่ในโรงเรียน  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียน ครูทุกคนได้รับการบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการ 
2.2 เพ่ือจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูทุกคนในโรงเรียน 
2.3 เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน – ครู ทุกคนในโรงเรียนและชุมชน 
2.4 เพ่ือให้นักเรียน ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
2.5 เพ่ือให้นักเรียน ครูในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
2.6 เพ่ือจัดห้องพยาบาลให้พร้อมเป็นที่ให้บริการอย่างสมบูรณ์ 
 

3.เป้าหมาย 
 3.1 นักเรียนและครูได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย 
 
4.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:  นักเรียน ครู ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย     จ านวน 88 คน 
 4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:  นักเรียนและครูมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงดี  ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ 
2.สัปดาห์รณรงค์เพ่ือ
สุขภาพ 
3.อบรม อย. 
4.ให้ความรู้ 
5.ตรวจสุขภาพ 
6.บริจาคโลหิต 
7.บ ารุงรักษาเครื่องท า
น้ าเย็น 
8.เสริมสร้าง
สมรรถภาพนกัเรียนที่
อยู่ในเกณฑ์ต่ า ให้อยู่
ในเกณฑ์ 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. เสนอโครงการ 
2.วางแผนการจัดท าตาม 
โครงการ 
การด าเนินงานตามแผน D 
1.จัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ใน
แผน 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
2. นิเทศกิจกรรม 
การประเมิน/รายงานผล A 
1.สรุปผลและรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร  

 
ตุลาคม 
2561 

 
 

พ.ย. 2561– 
ก.ย. 2562 

 
พ.ย. 2561 – 
ก.ย. 2562 

 
กันยายน 
2562 

 
 
 
 
 

1,000 

 
นางพูนทรัพย์ 

จ านวน 

 
  

6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 

7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. นักเรียน ครู ได้รับการดูแลสุขภาพ
อนามัย  จ านวน 88 คน 

1. ประเมินโครงการ 1. แบบประเมินโครงการ 

2. นักเรียน ครู มีสุขภาพแข็งแรง 2. ตรวจสุขภาพ 2. บันทึกผลการตรวจสุขภาพ 
  
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  8.1 นักเรียน – ครูและบุคลากรมีสุขภาพท่ีดี 
  8.2 นักเรียน – ครูและบุคลากรได้นับการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ - - 1,000 - 1,000 

  - -  - - 

  - -  - - 

 รวม - - 1,000 - 1,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
           ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                      (นางพูนทรัพย์ จ านวน) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

โครงการ    บริหารแบบมีส่วนร่วม 
แผนงาน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 4   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางดอกใหม่    ชื่นโพธิ์ชัย 
ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานที่    2 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
________________________________________________________________________________ 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ถือว่าเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะสูงขึ้น และเป็น
กลยุทธ์ที่ส าคัญของโรงเรียนที่จะส่งผลต่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในการท างานอย่างยั่งยืนการ
ประชุมผู้ปกครอง ให้มีบุคลิกดีทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม เพ่ือให้มีความรอบรู้ ความสามารถ และมากด้วย
ประสบการณ์ในการสั่งสมความคิดสอนบุตรหลานให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม   
  โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดให้มีโครงการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าใจบทบาท
และหน้าที่เพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพอย่างหลากหลาย   
ทันต่อเหตุการณ์ในภาวะปัจจุบัน  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 . เพ่ือประชุมชี้แจงการด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนต่อผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา 
 2.2   เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการด าเนินงานของโรงเรียน 
  
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมร้อยละ 90 
  3.1.2 กรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมร้อยละ 85 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
  3.2.1  ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ 
  3.1.1  ร้อยละของผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม 
  3.1.2  ร้อยละของกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม 
 4.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 



๑๐๕ 

 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
 
6.  สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1 ร้อยละผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม 
2 ร้อยละของกรรมการสถานศึกษาเข้า
ร่วมประชุม 

1. สรุปผลการประชุม 

2. ตรวจสอบ 

1. แบบลงทะเบียน 

2. บันทึกประชุม 

 
8.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุม
ผู้ปกครอง 

 

2. ประชุม
กรรมการ
สถานศึกษา 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผนการด าเนนิงาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน
และด าเนนิงาน 
3. ประชุมชี้แจงกระบวนการประชุม
ผู้ปกครอง/กรรมการสถานศึกษา 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. จัดประชุมผูป้กครอง 
2. ประชุมกรรมการสถานศึกษา 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ติดตามผลการด าเนินการประชุม 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. สรุปผลการประชุมผูป้กครอง 

 
ตุลาคม 2561 

 
 
 
 
 

ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 
ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

 
กันยายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 

 
 
 

 

นางดอกใหม่ 
ชื่นโพธิ์ชัย 



๑๐๖ 

 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ - - 500 - 500 

2 ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน - 500 - - 500 

 รวม - 500 500 - 1,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
           ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นางดอกใหม่ ชื่นโพธิ์ชัย) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

โครงการ     พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และการประชาสัมพันธ์ 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 2   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ 
ลักษณะโครงการ :   ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
     มาตรฐานที่ 2 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
________________________________________________________________________________ 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้มีการตั ้งส านักงาน
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื ่อท าหน้าที ่ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังว่าจะท าให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย
ทั ้งระบบ จากบทบัญญัต ิด ังกล่าวส ่งผลให้สถานศึกษาทุกแห่ง  ต้องด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการ
บริหารการศึกษาของประเทศ   การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  
 
  ดังนั้นข่าวสาร และข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน จ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ปกครอง  
ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้รับทราบ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการนี้ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ถึงข้อมูล และผลการท างานของโรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอ 
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และผลการท างานของโรงเรียน 
2.3 เพ่ือให้ชุมชน และผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสารและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ 
3.1.2 มีวารสารประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3.1.3  มี Web Site โรงเรียน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
3.2.1  มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ ครบถ้วนอย่างน้อย 90% 
3.2.2 ชุมชน และผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 80% 



๑๐๘ 

 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

4.1.1 มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ 
4.1.2 มีวารสารประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4.1.3  มี Web Site โรงเรียน 

4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
4.2.1  ร้อยละของวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ 
4.2.2  ร้อยละของชุมชน และผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์ และ
ประชาสัมพันธ์ 
    
2. จัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ์ ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
3. จัดท า Web Site 
โรงเรียน 
 
4. จัดท า ส.ค.ส. 
โรงเรียน 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุม 
2. ส ารวจสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
3. เสนอโครงการ 
การด าเนินงานตามแผน D 
1. ขออนุมัติจัดซื้อ 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
3. จัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ์  
4. จัดท า Web Site 
โรงเรียน 
5. จัดท า ส.ค.ส. โรงเรียน 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  
2. น าเสนอกิจกรรม 
การประเมิน/รายงานผล A 
1. ประเมินผล 
2. รายงานผล 
 

 
 ตุลาคม 
2561  

 
 

ตุลาคม 2561 
- กันยายน 

2562 
 
 
  
 

ตุลาคม 2561 
- กันยายน 

2562 
 

กันยายน 
2562 

 
 
 
 
 

 
1,000 

 
 

3,000 

นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

6. สถานที่ด าเนินการ     โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ 

1. ตรวจสอบ 1. แบบบันทึกขอซื้อพัสดุ 

2. มีวารสารประชาสัมพันธ์ปีการศึกษาละ 1 
ครัง้ 

2. สอบถาม 2. แบบสอบถาม 

3. มี Web Site โรงเรียน 3. ประเมินโครงการ 3. แบบประเมินโครงการ 
 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 การพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์มีคุณภาพมากข้ึน 
8.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และผลการท างานของโรงเรียน 

  
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์ 

- - 1,000 - 500 

2 ค่าบริการ Web Site โรงเรียน - 3,000 - - 500 

 รวม - 3,000 1,000 - 1,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

           ลงชื่อ        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
                                                                              
 
 
 



๑๑๐ 

 

โครงการ:   พัฒนางานธุรการ 
แผนงาน/งาน  การบริหารงานวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางวันเพ็ญ   เทพโสภา 
ลักษณะโครงการ :   ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : 
     มาตรฐานที่  2 
ระยะเวลาด าเนินการ     1 ตุลาคม 2561  – 30 กันยายน 2562 
________________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล  
  งานธุรการ  คือ  งานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในราชการ  รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายด าเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ดีที่สุด
งานสารบรรณเป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของงานธุรการ ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับบริหารงานเอกสาร  เริ่มตั้งแต่การ
จัดท า  การรับ  การส่ง  การเก็บรักษา  และการท าลาย  ทั้งที่เป็นเอกสารภายในโรงเรียน และเอกสารติดต่อกับ
หน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนและมีความรับผิดชอบสูง 
  งานสารบรรณโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนางานสารบรรณให้มีระบบ      
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพื่อให้งานสารบรรณมีระบบ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อให้ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ แก่บุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 
 
3. เป้าหมาย  
     3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 บุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการด้านงานสารบรรณ 
    3.1.2 การด าเนินงานติดต่อกับหน่วยงานภายนอกมีประสิทธิภาพ 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       3.2.1 งานสารบรรณ มีระบบ รวดเร็วและถูกต้อง 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บุคลากรครูและนักเรียนได้รับบริการด้านงานสารบรรณ จ านวน 101 คน 
 4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานสารบรรณ มีระบบ รวดเร็วและถูกต้อง 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

5.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนางานธุรการ  การเตรียม/วางแผน (P) 
1. เสนอโครงการ 
2.วางแผนการจัดท าตาม 
โครงการ 
การด าเนินงานตามแผน D 
1.ด าเนินการตามกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ในแผน 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  
การประเมิน/รายงานผล A 
1.สรุปผลและรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร  

 
 

ตุลาคม 2561 
 
 

ต.ค. 2561 - 
ก.ย. 2562 

 
มี.ค. – ก.ย..

2562 
 

ก.ย. 2562 

 
 
 
 
 

15,000 

นางวันเพ็ญ  
 เทพโสภา 

รวมงบประมาณที่ใช้ 15,000  
 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. มีเอกสารงานธุรการ 1. ตรวจสอบเอกสาร 1.แบบบันทึก 
2. บุคลากรได้รับการบริการด้านธุรการ 2. สอบถาม 2. แบบสอบถาม 
   
  
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
   งานสารบรรณมีระบบระเบียบ  รวดเร็วในการให้บริการแก่บุคลากรภายในสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์ในส านักงาน - - 15,000 - 15,000 

       

 รวม - - 15,000 - 15,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 

           ลงชื่อ                            ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
                     ( นางวันเพ็ญ เทพโสภา ) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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ส่วนที่ 4  
การก ากับ ติดตาม ประเมนิและรายงาน 

 
การก ากับ ติดตาม ประเมินโครงการ รายงานผลและจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

 
1.1. แต่งตั้งบุคลากรติดตามตรวจสอบการด าเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
1.2. สร้างเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน 
1.3. จัดท าปฏิทินปฏิบัติการ 

     1.4. คณะท างานที่สถานศึกษาแต่งตั้ง ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ รวบรวม ข้อมูล ร่องรอย 
หลักฐานการด าเนินงาน และจัดท ารายงานเสนอเพ่ือด าเนินการพัฒนาคุณภาพต่อไป 

1.5. งานสารสนเทศน าผลการประเมินกิจกรรม/โครงการไปรวบรวม จัดระบบ และใช้เป็น 
ส่วนหนึ่งของการสรุปภาพรวมการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
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ภาคผนวก 
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