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ค าน า 
 

แผนปฏิ บั ติกา รประจ าปี งบประมา ณ 25 63 ฉบับนี้  จั ดท าขึ้ น เ พ่ือก าหน ดทิศทา ง                      
การปฏิบัติงาน และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ทั้งด้าน
ผู้เรียน ครูและผู้บริหารให้ได้มาตรฐานการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
โรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และเป็นการด าเนินงาน
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส่วนที่ 3 แผนงานโครงการ/กิจกรรม และส่วนที่ 4 การก ากับ  ติดตาม ประเมิน และ
รายงาน ส าหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา พุทธศักราช 2563 - 2565  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา                
และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยตรง 
  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาจะด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปี
ฉบับนี้ โดยมุ่งหวังให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ  และบรรลุ
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต่อไป 
 
 

          
       โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา  
                          ตุลาคม  2562 
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การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ของ โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา 

  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ครั้งที่ 3 / 2562  
เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2561 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของ 
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา แล้ว 

(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้ 
งบด้านวิชาการ  จ านวน 189,500  บาท คิดเป็นร้อยละ 60.37 
งบด้านบริหารทั่วไป จ านวน  97,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.9 
งบส ารองจ่าย  จ านวน   27,400  บาท คิดเป็นร้อยละ  8.73 
 งบประมาณทั้งสิ้น 313,900  บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

(2) เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้ 
 
 
 

         ( นายชื่นชัย  อัปปะมัตตา )  
                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมา 
 

โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา เดิมชื่อโรงเรียนทุ่งโพธิ์ ก่อต้ังขึ้นเม่ือวันที่  17  มกราคม พ.ศ. 2523                 
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ต้ังโรงเรียนรัฐบาล โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  23 แห่ง
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  216  ลงวันที่  29  กันยายน พ.ศ. 2515  และได้รับอนุ มัติให้เปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2536
ได้รับบริจาคที่ดินจาก นายทิพย์ นางบุญมา  ทองกุล,  นายสุดตา นางประสาน  ดลสา , ก านันเต็ง นางมาลัย  
ไชยมหาพฤกษ์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา เป็นโรงเรียนระดับต าบล ในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รูปแบบการบริ หารโรงเรียนแบบสหศึกษา ก่อต้ังเม่ือ พ .ศ.2523 ได้รับความร่วมมือจ ากข้าราชกา ร                   
พ่อค้าและประชาชนโดยมีนายศักด์ิ เกียรติก้อง ซ่ึงขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายอ าเภอตะพานหิน พร้อมด้วย                      
นายผิน  ต่วนชะเอม ขณะนั้นด ารงต าแหน่งศึกษาธิการอ าเภอตะพานหิน ได้มาประชุมกันเพ่ือแต่งต้ังประธาน
กรรมการ และได้แต่งต้ังก านันสวัสด์ิ หงษ์ดวง เป็นประธานกรรมการ  
 ปีการศึกษา 2523 เปิดท าการเรียนการสอน  ปีแรกมีนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้น ม .1 จ านวน             
2  ห้องเรียน โดยฝากเรียนที่โรงเรียนทุ่งโพธิ์ราษฎร์บ ารุง 1 ห้องเรียน และ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร  
1  ห้องเรียน เม่ืออาคารเรียนชั่วคราวหลังแรกสร้างเสร็จจึงย้ายนักเรียนทั้งสองห้องเรียนมาเรียนรวมกันภายใน
โรงเรียน มีครู - อาจารย์  จ านวน 5 คน  
 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2524  -  2532 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  
อาคารเรียนถาวร และ โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน จนเพียงพอที่จะให้นักเรียนได้เข้าศึกษาอย่างเต็มที่ ต่อมา               
ปีการศึกษา 2534 ได้รับงบประมาณ จากกรมสามัญศึกษาสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 208 อีก 1 อาคาร                             
 ปีการศึกษา 2536 ได้รับงบประมาณจาก พ.ต.ท . สานิตย์  สุรังษี  ส .ส.พิจิตร เขต 2 อนุเคราะห์        
สร้างห้องปฏิบัติการทางภาษาและปีการศึกษา 2538  ได้เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                 
ในแผนการเรียน วิทย์ – คณิต ศิลป์ – อุตสาหกรรม , ศิลป์ – คหกรรม 
 ปีการศึกษา  2545  ได้รับงบประมาณ จากกรมสามัญศึกษาสร้างอาคารโรงอาหาร 300 ที่นั่ง 
จ านวน 1 หลังและจัดซ้ือรถยนต์ จ านวน 1 คัน 
 
ภาระงาน/ปริมาณ 
   โรงเรียนมีภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหาร

บุคคล 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                  
งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง งานวินัยและการออกจากราชการ งานทะเบียนประวัติ  งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ งานพัฒนาบุคลากร งานเลื่อนขั้นเงินเดือน งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์             
งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานคณะกรรมการนักเรียน งานพัฒนาส่งเสริม
วินัยนักเรียน 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  งานประกันอุบัติเหตุ งานเสริมสร้างความสมพันธ์กับชุมชนและ
สภาพแวดล้อม งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม งานประสาน
และพัฒนาเครือข่ายการศึกษา งานเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งานลูกจ้างประจ าและ
ชั่วคราว สมาคมศิษย์เก่า 
  
 ผลงานท่ีประสบผลส าเร็จในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ในปีการศึกษา 2562  ผลการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ส่งผลให้โรงเรียน
ได้รับรางวัล 2 รางวัล ครูได้รับรางวัล จ านวน  9  คน นักเรียนได้รับรางวัลจ านวน 18 คน และมีผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงขึ้นในภาพรวม 
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รางวัลที่ได้รับในปีการศึกษา 2561 
 
ผลงานดีเด่น(น าเสนอผลงานต้ังแต่ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค ประเทศและนานาชาติเท่านั้น) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 

รางวัลเป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด 
ประจ าปี 2561 

อ าเภอตะพานหิน 
 

ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                    
การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN 
DANCERISE ปี 2561 

สาธารณสุขอ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร 
 
 

ครู 
1. นางวันเพ็ญ เทพโสภา 

1.ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองรองชนะเลิศอันดับที่1 ประจ าปีการศึกษา 
2561 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร 
2.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง ประจ าปีการศึกษา 2561  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร 
3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การประกวดโครงงาน  
ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร 
4. ครูฝึกสอนกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่ม
เล็ก ได้รับรางวัล เหรียญเงิน โครงการรักการ
อ่านและการพัฒนาห้องสมุด 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
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ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
2. นางดอกใหม่ ชื่นโพธิ์ชัย 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันเรียงร้อยถ้อย

ความ (การเขียนเรียงความ) ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองแดง  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร 
2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรียงความ) ม.4 – ม.6  ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1               
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมทาง 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา จังหวัดพิจิตร 
3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดพิจิตร 
4. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing ) ม.4 – ม.6  ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองชนะเลิศอันดับ 1 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมทาง วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดพิจิตร 
5. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing ) ม.4 – ม.6  ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
ทาง วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 
6. ครูฝึกสอนกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน โครงการรักการอ่านและการ
พัฒนาห้องสมุด 

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

3. นางศรีไพร จันทร์ทักษ์ 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1จากงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมทาง 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา จังหวัดพิจิตร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
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ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการ

ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4- ม.6 ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1             
จากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
ทาง วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา จังหวัดพิจิตร 
3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันคิด              
เลขเร็ว ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
จากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
ทาง วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา จังหวัดพิจิตร 
4. ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม การประกวดยอดนักค้นคว้า
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาในศตวรรษ 21 ได้รับ
รางวัล เหรียญเงิน โครงการรักการอ่านและการ
พัฒนาห้องสมุด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 

4. นายไพศาล ปัญญาอัคร
ธรรม 

1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1             
จากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
ทาง วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา จังหวัดพิจิตร 
2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4- ม.6 ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1             
จากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
ทาง วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา จังหวัดพิจิตร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 

5. นายวิเชียร  เทพโสภา 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การประกวดโครงงาน ม.4-
ม.6 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดพิจิตร 

จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 41 
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ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 2. ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม การประกวดยอดนักค้นคว้า

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาในศตวรรษ 21 ได้รับ
รางวัล เหรียญเงิน โครงการรักการอ่านและการ
พัฒนาห้องสมุด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 

6. น.ส.เพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การประกวดมารยาทไทย     
ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน ประจ าปี
การศึกษา 2561 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร 
2. รางวัลเหรียญทอง การประกวดกิจกรรม บันทึก
ประโยคทองของการอ่าน โครงการรักการอ่านและ
การพัฒนาห้องสมุด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 

7. นางวาสนา  เอ่ียมราคิน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การประกวดมารยาทไทย                 
ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน ประจ าปี
การศึกษา 2561 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 

8. นายนฤดล  จันดาหาญ 1. ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ได้รับรางวัล เหรียญเงินโครงการรักการอ่านและการ
พัฒนาห้องสมุด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 

9. นางสาวมินตรา  สนผา 1. ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง โครงการรักการอ่าน
และการพัฒนาห้องสมุด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 

นักเรียน 
1. ด.ญ.พนัชกร   ปานแดง 

 
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1        
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษา ไทยงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และ 
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดพิจิตร 
 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 

2. น.ส.กรองทอง  ฉิมวาด     รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
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ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 

3.  ด.ญ.หนึ่งฤทัย  ทองเกิด    
 
 
 
 

 
รางวัลระดับเหรียญทองแดงได้ที่11การแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ 
และ เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดพิจิตร  

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

4. น.ส.แพรวิรินทร์ พรมวงษ์   
 
 

รางวัลระดับเหรียญเงินได้เลิศอันดับที่ 1 การแข่ง
เรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถของนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดพิจิตร  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 

5. ด.ญ.นภัสสร   อินทวิเศษ  
6. ด.ญ.พรรณพนัช ปานแดง    
7. ด.ญ.เสาวณีย์   ค ามา 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1             
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3                   
งานมหกรรมความสามารถของนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 

8. นางสาวราศินี จันทร์อ้น   รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1                
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6                    
งานมหกรรมความสามารถของนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 

9. นางสาวไอรินลดา พูแดง   
 
 
 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1            
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6             
งานมหกรรมความสามารถของนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 

10. นางสาวสิชานาถ                   
คงประทีป   

1. รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6             
งานมหกรรมความสามารถของนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร  
2. รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 7 การแข่งขัน
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถของ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
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ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

11. นายชัยธวัช สุขรอด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2        
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถของนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดพิจิตร  
2. รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ 1              
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น(Drawing) ม.4-ม.6             
งานมหกรรมความสามารถของนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดพิจิตร  
3. รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น(Drawing) ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถของนักเรียนระดับชาติ  
4. รางวัลรองชนะเลิศ TO BE IDOL สาธารณสุข                
อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
สพฐ. 
 
 
สาธารณสุข อ.ตะพานหิน        
จ.พิจิตร 

12. นางสาวธณัชา นิติรัตน์     
13. นางสาวภารุจา                  
วงษ์สมบัติ 
14. นางสาว เกวลี กอนาค 
15.นาย เอกภูมิ อ่อนโม้    
 

รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2              
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4 - ม.6                              
งานมหกรรมความสามารถของนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดพิจิตร  
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 
 

16.เด็กชายธ ารงวุฒิ  
ศรัทธาคลัง 
17.เด็กหญิงศศิโสม เทศยิ้ม 
 
 

รางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 5 การประกวด
มารยาทไทย ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถของ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร        
ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
 

18.นายพิรันธร วงษ์ค าหาร รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1              
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถของนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดพิจิตร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
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การประมาณรายรับ 

การประมาณรายรับตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563  ของโรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา 
 

1.  เงินอุดหนุนรายหัว 
1.1  เงินอุดหนุนรายหัวคงเหลือจากปีก่อน ( มัธยมศึกษาตอนต้น +มัธยมศึกษาตอนปลาย ) 
                                                                                  =       53,199.60   บาท 
1.2  เงินอุดหนุนรายหัวปีนี้ 

  1.2.1  เงินอุดหนุนมัธยมศึกษาตอนต้น  ( จ านวนนักเรียน x 3,500 บาท ) 
                                                                                         =   150,500.00       บาท 

1.2.2  เงินอุดหนุนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( จ านวนนักเรียน x 3,800 บาท ) 
                                                                                        =     163,400.00     บาท 
   รวมเงินอุดหนุนรายหัวท้ังหมด                        =     367,099.60    บาท 
  1.3  เงินเรียนฟรี 15 ปี  
    1.3.1  ค่าหนังสือ      =    67,307.20    บาท 
    1.3.2  ค่าเครื่องแบบนักเรียน     =    40,850.00    บาท 
    1.3.3  ค่าอุปกรณ์การเรียน     =    37,840.00    บาท 
    1.3.4  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    =    39,345.00    บาท   
                               รวมเงินเรียนฟรี 15 ปีท้ังหมด                       =    18,5342.20    บาท   
   2.  เงินระดมทรัพยากร  
      2.1  ได้รับสนับสนุนจาก อบต.ทุ่งโพธิ์    =     102,000.00   บาท 
      2.2  เงินรายได้สถานศึกษา                                             =               -     บาท 
    รวมเงินระดมทรัพยากรท้ังหมด                       =     102,000.00  บาท   
 
                                 รวมงบจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2563 ท้ังส้ิน     654,441.80    บาท 
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ส่วนท่ี 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. ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
         4. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
         5. สถานศึกษามีการพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

    “ รับผิดชอบพร้อมมูล เพ่ิมพูนจิตอาสา รักษาความเป็นไทย ” 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
     “ รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม ” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 
สภาพความส าเร็จท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อส้ินปีการศึกษา 2562   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ระดับโครงการ

(กิจกรรม) 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับองค์กร

(แผนงาน) 
1.ผู้เรียนท่ีมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดีร้อยละ 85 

1.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 

1.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตใจท่ีดี 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม    
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
ร้อยละ 87 

2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
 

2.เร่งรัดพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3.ผู้เรียนท่ีมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ร้อยละ 82 

3.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 
 

3.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

4.ผู้เรียนท่ีมีความ สามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมร้อยละ 70 

4.เร่งรัดพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

4.เร่งรัดพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิด อย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

5.ผู้เรียนท่ีมีความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตร ร้อยละ 65 

5.เร่งรัดพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร 
 

5.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร 

6.ผู้เรียนท่ีมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ร้อยละ 85 

6.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

6.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

7.ผู้บริหารปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพใน 
ระดับ 4 

7.พัฒนาคุณภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

7.พัฒนาผู้บริหารให้มี
ความสามารถในการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 

8.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและ
การบริการท่ีส่งเสริมการพัฒนา
ของผู้เรียนในระดับ 4 

8. พัฒนาภูมิทัศน์และการ
บริการท่ีส่งเสริมการพัฒนา
ของผู้เรียน 

8. พัฒนาภูมิทัศน์และการ
บริการท่ีส่งเสริมการพัฒนา
ของผู้เรียน 

9.คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชนปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ระดับ 4 
 

9.ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน และโรงเรียนใน
การพัฒนาการศึกษา 

9.ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน และโรงเรียนใน
การพัฒนาการศึกษา 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ระดับโครงการ

(กิจกรรม) 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับองค์กร

(แผนงาน) 
10.ครูท่ีจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญร้อยละ 80 

10.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

10.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

11.โรงเรียนมีการประกัน
คุณภาพภายในตามท่ีกระทรวง
ก าหนด ในระดับ 4 
 

11.พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพให้เป็นไปตามท่ี
กระทรวงก าหนด 

11.พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพให้เป็นไปตามท่ี
กระทรวงก าหนด 

พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 
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ส่วนท่ี 3 

 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

 
ส่วนท่ี 3.1 รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ จ าแนกตามโครงสร้างการบริหารงาน 

การบริหารงานของสถานศึกษา 
งบ 

อุดหนุน 
งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
งบ 

เหลือจ่าย 
งบ 

อบต. 
1. ด้านการบริหารวิชาการ 

1) โครงการพัฒนางานวิชาการ 
2) โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ 
3) โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ 
4) โครงการพัฒนางานห้องสมุด 
5) โครงการทัศนศึกษา 
6) โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
7) โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8) โครงการนิเทศภายใน 
9) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระภาษาไทย 
10) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
11) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
12) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
13) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
14) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
15) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระศิลปะ 
16) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
17) โครงการพัฒนาส่ือโสตทัศนูปกรณ์ฯ 
18) โครงการบริการการจัดการศึกษาเชิงรุก 

2.ด้านการบริหารงานบุคคล 
19) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
20) โครงการพัฒนาบุคลากร 
21) โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
22) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
23) โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
24) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม 

3. ด้านบริหารงบประมาณ 
25) โครงการพัฒนาการเงิน บัญชี และพัสดุ 
26) โครงการพัฒนางานแผนงาน 

4. ด้านการบริหารท่ัวไป 
27) โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
28) โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
29) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
30) โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
31) โครงการพัฒนางานธุรการ 

 
41,000 
10,000 
1,000 
1,000 

- 
1,000 

20,000 
1,000 
2,000 
2,000 
1,000 
2,000 
1,000 
3,000 
1,000 
1,000 

42,000 
22,000 

 
3,000 

25,000 
1,000 
500 

3,000 
1,000 

 
3,000 
1,000 

 
70,000 
10,000 
1,000 
1,000 
15,000 

 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 

12,000 
 

30,000 
 
 

32,000 

รวม 286,500 40,000 33,000 104,000 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

ปีงบประมาณ 2563 
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1. โครงการ:    พัฒนางานวิชาการ 
แผนงาน/งาน       บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นายไพศาล  ปัญญาอัครธรรม/   นางวาสนา  เอ่ียมราคิน 
ลักษณะโครงการ :    ( / ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:  กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
   มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2562 -  30 กันยายน 2563 
________________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ได้มุ่งเน้นความส าคัญทางการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
 1. ให้พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างมีระบบ  
เน้นการปฏิบัติ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ ประเมินค่า  และสร้างองค์ความรู้ อันเป็น
พ้ืนฐานการเรี ยนรู้  ให้ เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสง ค์ การอนุรัก ษ์ศิลปวั ฒนธรรม มีความเป็ น
ประชาธิปไตย มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ และส านึกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ และมี
จิตสาธารณะ  เน้นการปฏิบัติและผลงานการมีส่วนร่วม กระบวนการกลุ่ม  มีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระที่ทันสมัย มีการใช้สื่อ  ICT ส าหรับการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการ
สอนในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ  
 2. เป้าหมายส าคัญของการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
เป็นกระบวนการตรวจสอบการเรียนรู้และพัฒนาการต่าง ๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
คือน าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ โดยการน า
ผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมการเรียนรู้  และพัฒนาการของผู้ เรียนโดยตรง 
และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพทันสมัย รวมทั้งน าไปใช้ใน
การพิจารณาตัดสินความส าเร็จทางการศึกษาของผู้เรียน 
 3. ในปัจจุบันเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า ความสามารถในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  
O-NET ของผู้เรียนส่วนใหญ่ มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ าลง และเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในทุกระดับ   
ซ่ึงจะช่วยยกระดับคุณภาพ ไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ของผู้ เรียนให้ดีขึ้น               
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 2542  สอดคล้องกับนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา  ตามกระบวนการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและถูกต้องตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียน   
 ดังนั้นฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จึงเห็นความจ าเป็นตามนโยบาย ดังกล่าวท่ีต้องจัด
โครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์  

2.1  มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการอย่างเพียงพอ 
2.2  จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม และติวเข้มในการสอบ O-NET   
2.3  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ และได้แสดงออกทางด้านวิชาการ 
2.4  เพ่ือพัฒนาการประเมินผลการเรียนการสอน และน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาคุณภาพ  

  ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น   
3. เป้าหมาย  
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการ  
3.1.2 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริม และติวเข้มในการสอบ O-NET   

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
  3.2.1 มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการครบถ้วนอย่างน้อย 90% 
  3.2.2 นักเรียนร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และติวเข้มในการสอบ O-NET อย่างน้อย 80% 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  ปริมาณสื่อวัสดุอุปกรณ์ในงานวิชาการ   
    4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดซ้ือสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
พัฒนางานฝ่าย
บริหารวิชาการ 
   - สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์งานวัดผล
ประเมินผล และ
งานวิชาการ 
 2.จัดกิจกรรมการ
เรียนซ่อมเสริม 
และติวเข้มในการ
สอบ O-NET   
3.จัดกิจกรรม
บูรณาการ 8 กลุ่ม
สาระ 
 

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

การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ขออนุมัติจัดซ้ือ 
2. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 
3. สอนเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมสอบโอเน็ต 
4. กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  
2. น าเสนอกิจกรรม 
 

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

กันยายน 
2562 
 
 
 
1 ตุลาคม 
2562 
ถึง 
กันยายน  
2563 
 

1 ตุลาคม 
2562 ถึง 
กันยายน
2563 
 
กันยายน  
2563 

 
 
 
 
 
 
 

40,000 
 

1,000 
 

- นายไพศาล 
ปัญญาอัครธรรม 
- นางวาสนา   
เอ่ียมราคิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- น.ส.เพ็ญจันทร์ 
อรุณรัตน์ 
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6. สถานท่ีด าเนินการ   โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. ปริมาณสื่อวัสดุอุปกรณ์ในงานวิชาการ
และการจัดการเรียนการสอนของครูมี
ประสิทธิภาพ 

1. ดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
    ของนักเรียนสูงขึ้น 
2. นิเทศการสอน 

1. แบบบันทึกขอซ้ือพัสดุ 
2. แบบประเมินโครงการ 

2.นักเรียนได้รับการพัฒนาและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ดีขึ้น   

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

  

8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
8.1 การพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการมีคุณภาพมากขึ้น 
8.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ดีขึ้น   
8.3 เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีประสบการณ์ทางวิชาการและทักษะทางการเรียน

มากขึ้น 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 สื่อและวัสดุอุปกรณ์งานวิชาการ - - 40,000 - 40,000 

2 วัสดุส าหรับจัดกิจกรรมบูรณาการ 
8 กลุ่มสาระ 

- - 1,000 - 1,000 

       

       

 รวม - - 41,000 - 41,000 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
         ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นายไพศาล ปัญญาอัครธรรม) 
 
                                                                                                        
 
                            ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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2. โครงการ:   พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงาน/งาน       บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ.ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นายไพศาล  ปัญญาอัครธรรม 
ลักษณะโครงการ :    ( /  ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 -  30 กันยายน 2563 
________________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ได้มุ่งเน้นความส าคัญทางการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
 1. ให้พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างมีระบบ  
เน้นการปฏิบัติ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างองค์ความรู้ อันเป็นพ้ืนฐาน
การเรียนรู้ ให้เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย                
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  และส านึกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคมและประเทศชาติ และมีจิตสาธารณะ   
เน้นการปฏิบัติและผลงานการมีส่วนร่วม กระบวนการกลุ่ม  มีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ              
ทั้ง 8 กลุ่มสาระที่ทันสมัย มีการใช้สื่อ ICT ส าหรับการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในการ
พัฒนาคุณภาพวิชาการ  
 2. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ทั้ง 8กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
 3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านวิชาการ 
 
2. วัตถุประสงค์  

1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านวิชาการ 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ 

 
3. เป้าหมาย  

ด้านปริมาณ นักเรียนร้อยละ 20 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  ด้านคุณภาพ นักเรียนมีทักษะทางการเรียนมากขึ้น 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.  จ านวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ    ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
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5.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 
กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

1. สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

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

กันยายน 
2562 

 
1 ตุลาคม 
2562 ถึง
กันยายน  
2563 

 
กันยายน  
2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

10,000  
บาท 

นายไพศาล  
ปัญญาอัครธรรม 

รวมงบประมาณท่ีใช้ 10,000  
บาท 

 

 
6. สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 

7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. แบบสรุปผลการประเมินโครงการ 1. สังเกต 1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมินการจัดกิจกรรม 2. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 2. แบบประเมินผล 
   
  

 
8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

8.1 นักเรียนมีประสบการณ์ทางวิชาการมากขึ้น 
8.2 นักเรียนมีความถนัดทางการเรียนสูงขึ้น 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับฝึก
ศิลปหัตถกรรม 

- - 10,000 - 10,000 

       

 รวม - - 10,000 - 10,000 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
         ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นายไพศาล ปัญญาอัครธรรม) 
 
                                                                                                        
 
                            ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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3. โครงการ:    พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน/งาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางศิริรัตน์  สรณ์สิรินาคะ 
ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:   กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
      กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
      มาตรฐานท่ี 2 
ระยะเวลาด าเนินการ       1  ตุลาคม  2562  ถึง 30  กันยายน  2563 
________________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545                
ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดย
ก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และในวรรคสอง บัญญัติว่า 
ระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธี กา รประกัน คุณภาพกา รศึกษา ให้เป็น ไปตา มที่ ก า หนดในกฎกระทรวง                        
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาน ศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 ข้อ 2 วรรคสอง บัญญัติว่า ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซ่ึงเป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือให้สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และจัดท ารายงานเสนอต่อหน่วยงาน                
ที่เก่ียวข้อง งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลงาน
ประกันให้มีประสิทธิภาพ พร้อมส าหรับให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
 

2. วัตถุประสงค์  
  2.1. เพ่ือพัฒนาวิธีการจัดกระท าข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา  
  2.2. มีรายงานประจ าปีการศึกษา 2562 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 มีรายงานประจ าปีการศึกษา 2562 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
   3.2.1 มีระบบประกันคุณภาพที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีรายงานประจ าปีการศึกษา 2562 
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  4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มีระบบประกันคุณภาพที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
5.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 

 
6. สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือท่ีใช้ 

1. รายงานประจ าปี  
2. ร้อยละของรายงานโครงการ 

1. - 

2. แบบสรุปผลโครงการ ปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 

7. การประเมินผล 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนางาน
แผนงานและ
การประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ศึกษาข้อมูลงบ2560 เพ่ือจัดเตรียม
วัสดุที่ใช้ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
การด าเนินงานประกันคุณภาพ(D) 
1. แต่งต้ังกรรมการรวบรวมข้อมูลตาม
มาตรฐาน 
2. วิเคราะห์ข้อมูล สรุป ท ารูปเล่มรายงาน
ประจ าปี 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. การด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 
 

 
กันยายน 
2562 

 
กุมภาพันธ์ -

2562 
มีนาคม 2563 

 
 

ตุลาคม 2562 
– กันยายน 

2563 
 
 

มีนาคม 2563 
- 

กันยายน 
2563 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 

 
นางศิริรัตน์ 

สรณ์สิรินาคะ 
 
 

ครูทุกคน 
 

 
     

รวมงบประมาณท่ีใช้ 1,000  
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ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. รายงานประจ าปี สังเกต - 
2. ร้อยละของรายงานโครงการ ประเมิน แบบสรุปผลโครงการ ปีงบประมาณ 

2563 
  

 
8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  8.1 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์ - - 1,000 - 1,000 

 รวม - - 1,000  1,000 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
          
        ลงชื่อ .............................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
                  (นางศิริรัตน์ สรณ์สิรินาคะ) 
 
                                                                                                        
 
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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4.โครงการ                 พัฒนางานห้องสมุด 
แผนงาน /งาน                      บริหารวิชาการ/งานห้องสมุด 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ท่ี 1     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:             นางศิริรัตน์  สรณ์สิรินาคะ 
ลักษณะโครงการ :                  ( / ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:   กลยุทธ์ท่ี 1      พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    กลยุทธ์ท่ี 3 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:     

มาตรฐานท่ี  2 
ระยะเวลาด าเนินการ              1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้   ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  24  จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนเท่านั้น   หากยังต้องให้ผู้ เรียนรักการอ่าน   เพ่ือให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง                
อีกด้วย การพัฒนาห้องสมุดให้พร้อมให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียน เป็นการสร้างองค์กรให้เป็นสังคม              
แห่งการ เรียนรู้  ซ่ึงสอดคล้องกับวิ สัยทัศน์ของโรง เรียน งานห้องส มุดโร งเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จึงมุ่งจั ด
โครงการ  “พัฒนางานห้องสมุด” ขึ้น  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้  สามารถสืบค้น แสวงหา
ความรู้  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้  และการด ารงชีวิตของนักเรียน                 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
รักการอ่าน รักการค้นคว้า  เกิดการใฝ่รู้ และน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 2.2  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  มีแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
 
3.  เป้าหมาย  

3.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาร้อยละ 80 ใช้บริการห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้ 
 3.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 

     4.1.1 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาใช้บริการห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้ 
      4.1.2 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
 4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

     4.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาใช้บริการห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้ 
     4.2.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีความรู้เก่ียวกับการให้บริการงานห้องสมุด    
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5.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ขั้นตอนด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.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 2562 

 

 

 

ตุลาคม 2562 

- กันยายน 
2563 

 

ตุลาคม 2562 
– กันยายน 

2563 

 
กันยายน 
2563 

 

 

 

 

 

1,000 

นางศิริรัตน์ 
สรณ์สิรินาคะ 

 

รวมงบประมาณที่ใช้ 1,000  

 

6.  สถานท่ีด าเดินการ                  ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 

7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้วัดและ

ประเมินผล 

1.นักเรียนร้อยละ  80 มีนิสัยรักการอ่าน 1. ประเมิน แบบบันทึกรักการอ่าน 

2.นักเรียนร้อยละ 90  ใช้บริการห้องสมุดใน
การค้นคว้าหาความรู้ 

2. สังเกต แบบบันทึกการใช้บริการ
ห้องสมุด 
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8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีนิสัยรักการอ่าน  รักการค้นคว้า    ใฝ่เรียนรู้ และแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง 

2.  นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย 
 

 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์ - - 1,000 - 1,000 

       

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

 

 
         ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                  (นางศิริรัตน์ สรณ์สิรินาคะ) 
 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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5.โครงการ   ทัศนศึกษา 
แผนงาน         การบริหารงานวิชาการ/ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองนโยบาย สพฐ.ท่ี  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :     นายไพศาล  ปัญญาอัครธรรม 
ลักษณะโครงการ :     ( /  ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
  จากการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
และนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในการ ได้ศึกษาแหล่งเรี ยนรู้  ประกอบ กับด้วยรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 3  มาตรา 54ได้บัญญัติไว้ว่า“รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับรัฐอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” 
 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ด าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นโดยจัดท าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ การที่จะพัฒนาการเรียนการ
สอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  แหล่งการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพจากหลากหลายความคิดในการเรียนรู้ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ได้ก าหนดโครงการทัศนศึกษา กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ซ่ึงให้สอดคล้องการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  เกิดทักษะจากประสบการณ์จริง  สามารถน าประสบการณ์มา
วิเคราะห์และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้  สร้างเสริมประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่
ได้ศึกษา  
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเอง จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้  
 2.3 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –6 จ านวน  86 .คน  เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา            

3.2  ครูที่ปรึกษา จ านวน 11 คน เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
    4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  1)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –6 จ านวน  86 .คน  เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา            
  2)  ครูที่ปรึกษา จ านวน 11 คน เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา 
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    4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนรับประสบการณ์ตรงเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้  
  2) นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
  3) นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 

4) ครูได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นและประเทศ สามารถน ามา 
พัฒนาตนเองและพัฒนานักเรียนเพ่ิมขึ้น 
 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
6.  สถานท่ีด าเนินการ โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ทัศนศึกษา 
    
 

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

 
ตุลาคม 2562 

- 
กันยายน 
2563 

 
 
 
 

ตุลาคม 2562 
- 

กันยายน 
2563 

ตุลาคม 2562 
- 

กันยายน 
2563 

กันยายน 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 

นายไพศาล 
ปัญญาอัครธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
(งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 
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7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 
1)  นักเรียนจ านวน  86 .คน  เข้าร่วม
โครงการทัศนศึกษา            
2)  ครูที่ปรึกษา จ านวน 11 คน เข้าร่วม
โครงการทัศนศึกษา 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับในการจัดกิจกรรม 
 8.1  นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นสร้างเสริมประสบการณ์ตรงค้นคว้าและพัฒนา
ตนเองเพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต 
 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 
                 (นายไพศาล ปัญญาอัครธรรม) 
 
 
 
                                                                                                        
                            ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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6.โครงการ    กิจกรรมวันส าคัญ 
แผนงาน/งาน    บริหารงานวิชาการ/ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์ 
ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ท่ี 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
      มาตรฐานท่ี 1   
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
_____________________________________________________________________________ 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายด้านการศึกษาที่ เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้   โดยมี
เป้าหมายให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
ภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ มีพระคุณ โรงเรียน ชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และมีส่วนในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย 
 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทยขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยนิยม
ไทย และด ารงไว้ ซ่ึงควา มเป็นไทย มีควา มกตัญญู กตเวทีต่อผู้ มีพระคุณ โรง เรียน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ ตนนับถือ 
และมีส่วนในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยนิยมไทยและด ารงไว้ 
       ซ่ึงความเป็นไทย 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โรงเรียน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่นับถือ 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย มีความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ โรงเรียน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ และมีส่วนในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
      3.2.1นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 80 % มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย มีความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ โรงเรียน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ และมีส่วนในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย 
 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  4.1.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ร้อยละ 80 
 4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  4.2.1 นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด 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. ขออนุมัติจัดซ้ือ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 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 
2562 

 
 

1 ตุลาคม 
2562 - 
กันยายน 
2563 

 
 
 
 

1 ตุลาคม 
2562 - 
กันยายน 
2563 

 
กันยายน 
2563 

 
 
 
 
 
 

1000 

น.ส.เพ็ญจันทร์ 
อรุณรัตน์ 
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7.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ร้อยละ 80 
 

1. สังเกตพฤติกรรม 1. แบบสังเกต 
 

 
 
8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มีความภูมิใจในความ
เป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทยมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
โรงเรียน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 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 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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7.โครงการ   พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
แผนงาน   การบริหารวิชาการ/ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิเชียร  เทพโสภา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
สนองกลยุทธ์องค์กรข้อท่ี  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาข้อท่ี  1  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน
เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย ปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้ มีศีลธรรม  จริยธรรม 
มีวินัย ปลุกฝังสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเอง ได้และอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่าง
มีความสุข  
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดท าโครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นไปตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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  43  คน เข้าค่ายลูกเสือ 
  3.1.2  นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  จ านวน  3  คน เข้ารับการฝึกอบรม นศท. 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักการ
เสียสละ มีจิตสาธารณะ และมีทักษะในการแก้ปัญหา 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

4.1.1.จ านวนนักเรียนมีทักษะตามกระบวนการทางลูกเสือและนศท. 
4.1.2.จ านวนนักเรียนสามารถคิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น 

  4.1.3.จ านวนนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ 
 4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ – นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  รู้จักการเสียสละ มีจิต
สาธารณะ และมีทักษะในการแก้ปัญหา 
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5.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1.เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี  
 
2. กิจกรรมนศท. 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1.ประชุมครู 
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. สรุปและประเมินผลโครงการ 
2.รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ตุลาคม 2562 

 
พฤศจิกายน

2562 
มกราคม – 
กุมภาพันธ์

2563 
พฤศจิกายน
2562 – 

มีนาคม 2563 
 

มกราคม – 
กันยายน
2563 

 
 

 
 
 
 
 

20,000 
 

 
นายวิเชียร 
เทพโสภา 

 
นายสุรศักด์ิ 
จันทร์ทักษ์ 

รวมงบประมาณท่ีใช้ 20,000  
 
6. สถานท่ีด 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. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1.  นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและนศท. ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
  8.2.  นักเรียนทุกคนมีความรัก  ความสามัคคี  เสียสละ  และร่วมกิจกรรมกันมากขึ้น 
  8.3.  นักเรียนทุกคนสามารถน าความรู้  ทักษะ  และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ 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 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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8.โครงการ   นิเทศภายใน  
แผนงาน/งาน       บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ :    ( / ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:  กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
   มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2562 -  30 กันยายน 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การนิเทศภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงเป็นการบริหารวิชาการที่มี
เป้าหมายให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะ  เทคนิค  วิธีการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน   และการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุ
จุดหมายที่ก าหนดไว้  ให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมา  

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้สอน 
 2.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 3.  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้สอนให้มีความม่ันใจในการปฏิบัติการสอน 
 4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคคลในการท างาน 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  ครูทุกคนรับการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1  ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.2.2  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของครูที่ได้รับนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
    4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
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5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

- การนิเทศภายใน 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การวางแผน (Plan) 
  1. ประชุมคณะครูทุกคน  ชี้แจงท าความเข้าใจ   
  2.  เสนอโครงการ  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
  3. ประชุมมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ   
การปฏิบัติตามแผน (Do)  
  1. กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
  2. กิจกรรมการเยี่ยมเยียน ห้องส านักงาน ชั้นเรียน 
สัปดาห์ละ 2- 3 ครั้ง 
 3. กิจกรรมการสังเกตในชั้นเรียน ขณะครูท าการ
สอน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
  4. กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ ละ 1 ครั้ง 
การติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (Check) 
1. สรุปข้อมูลการนิเทศทั้ง 4 กิจกรรม 

การปรับปรุงแก้ไข (Act) 
1. น าผลการติดตามตรวจสอบและประเมิน 

ไปใช้ในการปรับปรุงงาน 
2. สรุปและรายงานผลการนิเทศย้อนกลับ 

ให้ครูทราบเพ่ือพัฒนา 
 

 
พ.ย. 2562 
พ.ย. 2562 
พ.ย. 2562 

 
พ.ย. 2562 

ถึง ก.ย.
2563 

 
มิ.ย. 2562 

 
 

มี.ค.2563 
และ 

30 ก.ย. 
2563 

 
30 ก.ย.
2563 

 
 
 
 
 
 

1,000 
บาท 

 
ฝ่ายวิชาการและ
คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งต้ัง 

รวมงบประมาณที่ใช้ 1,000 
บาท 

 

 
6. สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา 
7.การประเมินผล     

ตัวชีว้ัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
1.ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครบองค์ประกอบ 
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
3. ครูมีสื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
4. ครูวัดและประเมินผลตรงตามตัวชี้วัด 
5.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
6. ครู นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. แบบการเยี่ยมชั้นเรียน 
3. แบบประเมิน 
4. ข้อมูลสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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8.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ครู มีคุณภาพ มีขวัญก าลังใจ ม่ันใจในการปฏิบัติหน้าที่ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
                             ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์ - - 1,000 - 1,000 

       

 รวม - - 1,000 - 1,000 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
         ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นายไพศาล ปัญญาอัครธรรม) 
 
 
                                                                                                        
                            ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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9.โครงการ:    พัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระภาษาไทย 
แผนงาน/งาน   บริหารงานวิชาการ/ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองนโยบาย สพฐ.ท่ี  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ :     ( /  ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
________________________________________________________________________________ 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
  จากผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในภาพรวมยังไม่เป็นที่พอใจในปีการศึกษา2561ซ่ึงลดลง จากกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดให้ทุกโรงเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมี
จุดเน้นให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง และมีทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีนิสัยรักการอ่าน 
  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ และพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพขึ้น
อย่างเป็นระบบ  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
 2.2  เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 
 2.3  เพ่ือฝึกผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน 
  
3. เป้าหมาย 
    3.1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
    3.2.  มีสือ่การเรียนการสอนภาษาไทย  3  รายการ 
    3.3  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ 10 
          4.1.2 มีสื่อการสอนวิชาภาษาไทย 3 รายการ 
  4.1.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดขึ้น 
 4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  4.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิชาภาษาไทยตามเกณฑ์ของโรงเรียน 
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5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
6. สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา 
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสูงขึ้น 
2. มีสื่อการสอน 3 รายการ 

1. สอบ 

2. ตรวจสอบ 

1.ข้อสอบ 

2. บัญชีรายการสื่อ 

 

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. แต่งต้ังคณะกรรมการ/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 
2562 

 

 

 

ตุลาคม 
2562 - 

กันยายน 
2563 

 

 

ตุลาคม 
2562 - 

กันยายน 
2563 

กันยายน 
2563 

 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 

1,000 
 
 
 
 

 

นางวันเพ็ญ 
เทพโสภา 

รวมงบประมาณท่ีใช้  2,000  
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8.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนทุกคนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
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 
                   ( นางวันเพ็ญ  เทพโสภา ) 
 
 
                                                                                                        
                            ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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10.โครงการ:    พัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
แผนงาน/งาน   บริหารงานวิชาการ/ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ท่ี 1  พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นางศิริรัตน์  สรณ์สิรินาคะ 
ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานท่ี  1  
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2562  ถึง 30  กันยายน  2563 
________________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานต่างๆ  เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
โดยเฉพาะมาตรฐานด้านผู้ เรียน  เน้นพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์ และสังคม                 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถตามศักยภาพและมีความสุขนอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องพัฒนา
ผู้เรียนรู้จักวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จึงเห็นความจ าเป็นในการจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนขึ้น เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และได้ฝึก
ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์ต่าง ๆ 

 
2. วัตถุประสงค์  

2.1  เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้ทันสมัย 
2.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.3  เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประเพณีวันคริสต์มาส 

 

3. เป้าหมาย  
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีเอกสารประกอบการสอนเพ่ิมขึ้น 2 รายการ  
  3.1.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสทุกคน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
   3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  4.1.1 จ านวนสื่อการสอน 
  4.1.2 ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส 
 4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  4.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
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5.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 

 
6. สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. จ านวนสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ตรวจสอบการซ้ือวัสดุ หลักฐานการซ้ือวัสดุ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม ตรวจสอบการร่วมกิจกรรม แบบลงทะเบียนการร่วมกิจกรรม 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 

  

8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
  8.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีสื่อการสอนเพ่ิมขึ้น 
  8.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
กันยายน 
2562 

ตุลาคม 2562 
- 

กันยายน 
2563 

ธันวาคม 
2562 

ตุลาคม 2562 
-กันยายน 
2563 

มีนาคม -
กันยายน 
2563 

 
 
 

 
1,000 

 
1,000 

 
 
 

 
นางศิริรัตน์  
สรณ์สิรินาคะ 
     
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ 2,000  
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร / รางวัล - - 2000 - 2,000 

       
       
 รวม - - 2,000 - 2,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 

 

         ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นางศิริรัตน์ สรณ์สิรินาคะ) 
                                                                                                      
 
 
                            ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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11.โครงการ   พัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
แผนงาน     การบริหารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางศรีไพร  จันทร์ทักษ์ 
ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน(แผนงานกลยุทธ์ระดับองค์กร) : กลยุทธ์ที่  1, 2  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานท่ี  1 , 3 
ระยะเวลาด าเนินการ     1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
1. หลักการและเหตุผล  
 ในปัจจุบันการจัดการศึกษาของสังคมไทย  ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนเป็นคนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาตน เอง
ตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ และต้องเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ
การบูรณาการอย่างเหมาะสม การจัดเนื้อหาต้องสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ เพ่ือให้ผู้ เ รียนสามารถ
ประยุกต์ความรู้ไปใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้   

  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ า เป็น และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์              
เป็นไปตามมาตรฐาน 
 
2. วัตถุประสงค์ (ระบุสภาพความส าเร็จที่พึงประสงค์ชัดเจน) 

1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ 
2. เพ่ือพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านการแก้ปัญหาและการน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงทางคณิตศาสตร์  นักเรียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของ

วิชาคณิตศาสตร์ 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ และได้แสดงออกทางด้านคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดีขึ้น   
 
3. เป้าหมาย  
         3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ 
        3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
           3.2.1 มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครบถ้วนอย่างน้อย 90% 

  3.2.2 นักเรียนพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ในด้านการแก้ปัญหาและการน าไป 
                    ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 3.2.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น   
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4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ                    
                       5 รายการ 
          4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นร้อยละ 20 
 
5.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 
1. จัดซ้ือสื่อ 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. ขออนุมัติจัดซ้ือ 
2. จัดซ้ือ ด าเนินการ จัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  
2. น าเสนอกิจกรรม 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินผล 
2. รายงานผล 

 
 

ตุลาคม  2562 
 
 
 

1 ตุลาคม 2562  - 
สิงหาคม 2563 

 
 

1 ตุลาคม 2562  - 
กันยายน 2563 

 
กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 

นา งศรี ไพร 
จันทร์ทักษ์ 

รวมงบประมาณท่ีใช้ 1,000  
 
6. สถานท่ีด าเนินการ       โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ในด้านการแก้ปัญหาและ
การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
วิชาคณิตศาสตร์ 
4. นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้และได้
แสดงออกทางด้านคณิตศาสตร์ 
5. นักเรียนได้รับการพัฒนาและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ดีขึ้น   

1. สังเกต 
2. ทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมินโครงการ 
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8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

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 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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12.โครงการ:     พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
แผนงาน/งาน      บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางวาสนา  เอ่ียมราคิน 
ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานท่ี  1 , 3 
ระยะเวลาด าเนินการ      1 ตุลาคม 2562 -  30 กันยายน 2563 
________________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 ตามนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
ได้เร่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิดอย่างมีระบบ  เน้นการ
ปฏิบัติ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินค่า  และสร้างองค์ความรู้ อันเป็นพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ การฝึกทักษะกระบวนการ และผลงานการมีส่วนร่วมตามสภาพจริง  และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
และทักษะที่จ า เป็นตามหลักสูตรและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อ ดังนั้นทางกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์จึงเห็นความจ าเป็นตามนโยบาย 
 
 

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

 เทคโนโลยี  
3. เป้าหมาย  

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% 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    ปริมาณสื่อ ชุดอุปกรณ์ ในการปฏิบัติการการทดลอง 
 4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
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5.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดซ้ือสื่อ ชุด
อุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติการการทดลอง   
2. จัดกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 
3. พัฒนาการสอน
คอมพิวเตอร์ 
   
 

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

การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ขออนุมัติจัดซ้ือ 
2. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 
3. จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
4. พัฒนาวิชาคอมพิวเตอร์ 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  
2. น าเสนอกิจกรรม 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินผล 
2. รายงานผล 

กันยายน 
2562 

 
 
 
 

1 ตุลาคม 
2562   

ถึง 
สิงหาคม 
2563 

 
กันยายน  
2563 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 
    1,000 

- นางวาสนา   
เอ่ียมราคิน 

รวมงบประมาณท่ีใช้ 2,000  
 
6. สถานท่ีด 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. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
8.1 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณภาพดีขึ้น 
8.2 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
8.3 นักเรียนมีความรู้และทักษะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร์ 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 สื่อ ชุดอุปกรณ์ ในการปฏิบัติการ
การทดลองวิทยาศาสตร์ 

- - 1000 - 1,000 

2 สื่ออุปกรณ์การสอนคอมพิวเตอร์ - - 1000 - 1,000 

 รวม - - 2,000 - 2,000 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
 

 

         ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นางวาสนา เอ่ียมราคิน) 
                                                                                                      
 
 
                            ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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13.โครงการ    พัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงาน   การบริหารวิชาการ/ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อท่ี 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ท่ี 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
              2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานท่ี  1 , 3 
ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
ได้เร่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างมีระบบ เน้นการปฏิบัติ  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  ประเมินค่า และสร้างองค์ความรู้ อันเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้              
การฝึกทักษะกระบวนการ และผลงานการมีส่วนร่วมตามสภาพจริง และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตรและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อ ดังนั้นทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมจึงเห็นความจ าเป็นตามนโยบายจัดท าโครงการขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชา
สังคมศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเพ่ิมพูนประสบการณ์ 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 

 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ – ปริมาณสื่อ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติการสอน 
 4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ – นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 80% 
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5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
6. สถานท่ีด าเนินการ   โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา 
 
7. การประเมินผล 

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

1. ประเมินโครงการ 
 
2. สรุปผลการเรียน 

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

 
8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษามีการพัฒนาและมีคุณภาพมากขึ้น 
 8.2 นักเรียนมีความรู้ และทักษะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 8.3 นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 
 
 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 
1. จัดซ้ือสื่อ 
อุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติการสอน 
 

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

 
ตุลาคม 2562 

 นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ขออนุมัติจัดซ้ือ 
2. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 

 
1 ตุลาคม 2562 – 

สิงหาคม 2563 

 
 

1,000 

นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 

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

 
1 ตุลาคม 2562 – 

สิงหาคม 2563 

 นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 

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

 
กันยายน  2563 

 นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 

รวม  1,000  
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 สื่อ วัสดุอุปกรณ์การสอน  - - 1000 - 1,000 

 รวม - - 1,000 - 1,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

 
 

         ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์) 
                                                                                                      
 
 
                            ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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14.โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
แผนงาน   การบริหารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายสุรศักด์ิ  จันทร์ทักษ์ 
ลักษณะโครงการ :   (  / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ที่  
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานท่ี  1 , 3 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
________________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล  
 ในปัจจุบันการจัดการศึกษาของสังคมไทย  ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนเป็นคนส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ  และต้องเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้ คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และ
การบูรณาการอย่างเหมาะสม  การจัดเนื้อหาต้องสอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการณ์  การเผชิญสถานการณ์ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถ
ประยุกต์ความรู้ไปใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้  สภาพการเรียนการสอนในวิชาช่าง
อุตสาหกรรม ที่เน้นพัฒนาทักษะทางด้านปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความช านาญ จึงจ าเป็น ได้ ปฏิบัติจากวัสดุ      
ตามรายวิชา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  เป็นไปตามมาตรฐาน 
 
2. วัตถุประสงค์ (ระบุสภาพความส าเร็จที่พึงประสงค์ชัดเจน) 

2.1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในรายวิชาวิชาการงานอาชีพอย่างเพียงพอ 
2.2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิชาการงานอาชีพ 
2.3. เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านทักษะการท างานและการน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  
2.4. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง นักเรียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของวิชาการงาน

อาชีพ 
2.5. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดีขึ้น   
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3. เป้าหมาย (ระบุขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ/ แต่ละกิจกรรมระบุหน่วยชัดเจน) 
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        3.1.1 มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในรายวิชาการงานอาชีพอย่างเพียงพอ   
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
           3.2.1 มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในรายวิชาการงานอาชีพอย่างเพียงพอครบถ้วนอย่างน้อย 90% 

3.2.2 พัฒนาความสามารถทางการงานอาชีพ ของนักเรียนในด้านทักษะการท างานและการน าไป  
         ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
3.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น   

 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  5 รายการ  
          4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนร้อยละ 20 
 
5.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 
1.จัดซ้ือสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ในรายวิชาการ
งานอาชีพ 
2. จัดกิจกรรมพัฒนา
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. ขออนุมัติจัดซ้ือ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
  2.1 งานอุตสาหกรรม 
  2.2 งานคหกรรม 
  2.3 งานเกษตรกรรม 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  
2. น าเสนอกิจกรรม 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินผล 
2. รายงานผล 
 

 
 

ตุลาคม 2562 
 
 
 

ตุลาคม 2562 – 
สิงหาคม 2563 

 
 
 

1 ตุลาคม 2562 
- 

กันยายน 2563 
 

กันยายน 2563 
กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
1,000 
1,000 

 

นายสุรศัก ด์ิ 
จันทร์ทักษ์ 

รวมงบประมาณท่ีใช้ 3,000  
 
6. สถานท่ีด าเนินการ       โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในรายวิชาการงาน
อาชีพ 
2.นักเรียนมีความสามารถในด้านทักษะ
การท างานและการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
3.นักเรียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของ
วิชาการงานอาชีพ 
4.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น   

1. สังเกต 
2. ทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมินโครงการ 
 

  
8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
             1. การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาวิชาการงานอาชีพ ให้มีคุณภาพมากขึ้น 
             2. นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการงานอาชีพ ในด้านทักษะการท างานและการน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

        3. นักเรียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของวิชาวิชาการงานอาชีพ 
   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 
       
 รวม - - 3,000 - 3,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
         ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นายสุรศักด์ิ จันทร์ทักษ์) 
                                                                                                      
 
                            ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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15.โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ  
แผนงาน บริหารงานวิชาการ/ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายไพศาล  ปัญญาอัครธรรม 
ลักษณะโครงการ :   ( /  ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานท่ี  1 , 3 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
________________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการเรียนการสอนศิลปะ เป็นรายวิชาพ้ืนฐานการพัฒนาผู้ เรียนให้มีบุคลิกดีทั้งด้าน
จิตใจ 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. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีสื่อการสอนศิลปะ  5  รายการ 
 4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงานศิลปะ 
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5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
6. สถานท่ีด าเนินการ     โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา   
 
7.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

1. จ านวนสื่อในการเรียนศิลปะ 
2. ร้อยละนักเรียนที่มีผลงานศิลปะ 

1. ตรวจสอบ 
2. ตรวจผลงาน 

1. แบบบันทึก 
2. แบบบันทึกให้คะแนน 

 
8.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนทุกคนได้รับสื่อในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนา 

การเรียน 

การสอน

ศิลปะ 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. แต่งต้ังคณะท 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 2562 

 
 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

 
ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

 
กันยายน 2563 

 

 

 
 

1,000 

 

 

 

 

นายไพศาล  

ปัญญาอัครธรรม 

รวมงบประมาณท่ีใช้ 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 
                (นายไพศาล  ปัญญาอัครธรรม) 
                                                                                                      
 
 
                   ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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16.โครงการ   กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด “ทุ่งโพธ์ิเกม”  
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ.ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นายวิเชียร  เทพโสภา 
ลักษณะโครงการ :    ( /  ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
1.  หลักการและเหตุผล 

 การเรียนการสอนรายวิชาพลานามัยจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ก็ต่อเม่ือนักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา เพราะกีฬานอกจากจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ด้านทักษะ สุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์  
แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีโรคภัยไข้เจ็บห่างไกลยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และให้ครูและนักเรียนได้
ร่วมกันท ากิจกรรมร่วมกันเป็นการส่งเสริมนักเรียนมีทักษะและพัฒนาการทางกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปเข้าร่วม
แข่งขันระหว่างโรงเรียนในระดับจังหวัดและระดับเขต ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  สร้างความสามัคคี   
รักสถาบันตนเองแก่นักเรียนและรักการออกก าลังกาย เป็นประจ า อย่างยั่งยืน ส่งผลให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ 
ในสังคมอย่างมีความสุข 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดแก่นักเรียน 
 2.2 เพ่ือสร้างความสามัคคีภายในสถาบัน  รู้จักการท างานเป็นทีม 
 2.3 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ในการอยู่รวมกัน  
    ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬา ให้มีมาตรฐาน  เพ่ือเป็นตัวแทนนักกีฬา 
  ของโรงเรียน 

3.  เป้าหมายของโครงการ 
3.1 ด้านปริมาณ 

   3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาจ านวน  86  คน มีได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอย่างน้อย
                     คนละ 1 อย่าง 
   3.1.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาได้รับเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนไม่ต่ ากว่า                      
           50 เปอร์เซ็นต์ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาเป็นผู้มีทักษะทางการกีฬา 
   3.2.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ   
   3.2.3 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา 
 4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะทางกีฬาสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ 
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5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

6. สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.กีฬาสีภายใน
ต้านภัยยาเสพ
ติด 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุมครูสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรค
การด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
วางแผนก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานใน 
ปีงบประมาณ 2563 
2. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับด าเนิน
กิจกรรมโครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน 
3. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นสองสี 
2. ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการ
แข่งขัน3. ออกค าสั่งและตารางการแข่งขัน 
4. ท าการแข่งขันตามตาราง 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. สังเกตผู้เรียนในด้านสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
2. บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง และวัด
สมรรถภาพทางกายผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
3. สังเกตพฤติกรรมการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
4. สังเกตการพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืนของผู้เรียน 
5. ตรวจสอบชิ้นงาน/ผลงาน รางวัลของ
ผู้เรียนกีฬา/นันทนาการ 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. สร้างเครื่องมือในการประเมินผู้เรียน 
2. ประเมินผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้น
3. วิเคราะห์และรายงานผลการประเมิน 
4. รายงานโครงการ 

 
ตุลาคม 
2562 

 
มิถุนายน 
2563 

 
 

สิงหาคม – 
กันยายน 
2563 

 
 

สิงหาคม 
2563 

 
 
 
 
 

 
กันยายน 

2563 

 
0 
 
 
 
 

31,000 
 
 
0 
 
 
0 

 

นายวิเชียร  
เทพโสภา 

 
 
 
 

งบ อบต.
30,000 
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7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านกีฬา 

1. ตรวจสอบจ านวนนักเรียน
ที่ร่วมกิจกรรม 

1. รายงานผลการแข่งขัน 

 
8.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีทัศนะคติที่ดีในการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  
8.2. นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาได้ร่วมกันท ากิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
8.3. นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีทักษะที่ดีในกีฬาที่ตนเองถนัดและสนใจ 
8.4. นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและห่างไกลจาก 
       ยาเสพติด 
 

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 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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17.โครงการ     พัฒนาส่ือโสตทัศนูปกรณ์และการประชาสัมพันธ์ 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อท่ี 2   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ 
ลักษณะโครงการ :   ( / ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
     มาตรฐานท่ี 3 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
________________________________________________________________________________ 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษา   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้มี ก า ร ตั้งส า น ัก งา น
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือท าหน้าที ่ป ร ะเมินคุณภา พ
การศึกษาของสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังว่าจะท าให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ไทยทั้งระบบ จากบทบัญญัติดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษาทุกแห่ง  ต้องด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาโดยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการ
บริหารการศึกษาของประเทศ   การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายท่ีเ ก่ียวข้อง 
ท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน   
 
  ดังนั้นข่าวสาร และข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน จ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ปกครอง  
ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้รับทราบ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการนี้ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ถึงข้อมูล และผลการท างานของโรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานสื่อโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอ 
 2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และผลการท างานของโรงเรียน 
 2.3 เพ่ือให้ชุมชน และผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสารและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
                          การเรียนการสอน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

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

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
3.2.1  มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาการใช้โสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ ครบถ้วนอย่างน้อย  

90% 
3.2.2 ชุมชน และผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 80% 



68 
 

 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.1  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
4.1.1 มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานสื่อโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ 
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 และมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ในการพัฒนางานสื่อ
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. ขออนุมัติจัดซ้ือ 
2. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 
3. ติดต้ังอินเตอร์เน็ต 
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 
2562  

 
 
 

ตุลาคม 2562 
- กันยายน 

2563 
 
 
  
 

ตุลาคม 2562 
- กันยายน 

2563 
 

กันยายน 
2563 

 
 
 
 
 

 
1,000 

38,000 
 
 

3,000 

นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 
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6. สถานท่ีด าเนินการ     โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา 
 
 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานสื่อโสตทัศนูป 
-กรณ์ด้วยอินเตอร์เน็ตและประชาสัมพันธ์ 

1. ตรวจสอบ 1. แบบบันทึกขอซ้ือพัสดุ 

2. มีวารสารประชาสัมพันธ์ปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 

2. สอบถาม 2. แบบสอบถาม 

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

8.1 การพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์มีคุณภาพมากขึ้น 
8.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และผลการท างานของโรงเรียน 

  
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์ 

- - 1,000 - 1,000 

2 ค่าบริการ Web Site โรงเรียน - 3,000 - - 3,000 
3 ค่าอินเตอร์เน็ต - 38,000   38,000 
 รวม - 41,000 1,000 - 42,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
         ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์) 
 
 
                                                                                                        
                            ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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18.โครงการ   การบริหารการจัดการศึกษาเชิงรุก   
แผนงาน/งาน        การบริหารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :     นางวาสนา  เอ่ียมราคิน 
ลักษณะโครงการ :     (   ) โครงการต่อเน่ือง         ( / ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:   กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
      มาตรฐานท่ี 1 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 -  30 กันยายน 2563 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจ าต าบล มีจ านวนนักเรียนน้อย
กว่า 120 คน  มีครูผู้สอนไม่ครบวิชาเอกในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐานระดับชาติค่อนข้างต่ า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้าง                 
มีรายได้ไม่แน่นอน และท างานต่างจังหวัด นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับญาติและอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ซ่ึง
ไม่มีรถโดยสารประจ าทางหรือรถรับส่งนักเรียนบริการ ท าให้การเดินทางไม่สะดวก  ประกอบกับโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ได้เปิดสอนในหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ขยายโอกาส)  ท าให้มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนต่อน้อยลง รวมทั้ง
ส่งผลให้การจัดสรรอัตราต าแหน่งครูน้อยลงไม่ครบตามจ านวนวิชาเอกที่เปิดสอน และงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรไม่เพียงพอต่อการน าไปใช้บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีผลท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐานระดับชาติของนักเรียนค่อนข้างต่ า ทางโรงเรียนทุ่งโพธิ์
พิทยาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาความสามารถ เติมเต็มศักยภาพผู้เรียนขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการทดสอบขั้น
พ้ืนฐานระดับชาติ 

2)  เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
3)  เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการ
ทดสอบขั้นพ้ืนฐานระดับชาติสูงขึ้น 
 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นจากปีการศึกษา    
                2562 
 2)  นักเรียนมีผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐานระดับชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  

3)  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีจ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
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5.กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของแต่

ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการทดสอบ
ขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ 

- ส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ 
- เชิญครูบุคลากรจากโรงเรียนใน            

สหวิทยาเขตมาให้ความรู้ในวิชา            
ที่ขาดแคลน 

- การส่งเสริมการเรียนการสอนด้วย 
DLTV 

- การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วย 
Active Learning 

ตลอดปีการศึกษา 10,000 หัวหน้าฝ่าย
วิชาการและครู 
แต่ละกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

2. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตลอดปีการศึกษา 10,000 หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

3. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุกสู่
ผู้ปกครอง 

- ออกแนะแนวนักเรียนโรงเรียน           
ในเขตพ้ืนที่บริการ 

- แสดงผลงานและน านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชน 

- ชุมชนสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียน          
ในเขตพ้ืนที่บริการเข้าร่วมกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 2,000 หัวหน้างาน             
แนะแนว 

     
 
6. สถานท่ีด าเนินการ   โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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7. การประเมินโครงการ 
 
ท่ี ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและ 

ประเมินผล 
1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย

ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 

กับ 2562 

ค่าร้อยละ 

2 นักเรียนมีผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐาน
ระดับชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 

เปรียบเทียบผลการทดสอบขั้น
พ้ืนฐานระดับชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

3 

ค่าร้อยละ 

3 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีจ านวนนักเรียนใน
ปีการศึกษา 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนปี
การศึกษา 2562 กับ 2563 

ค่าร้อยละ 

 
8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 นักเรียนทีความรู้และทักษะที่จ า เป็นตามหลักสูตรและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 สื่อและวัสดุอุปกรณ์ - - 10,000 - 10,000 

2 ค่าตอบแทนวิทยากร 10,000 - - - 10,000 

3 ค่าน้ ามัน - 2,000 - - 2,000 

 รวม 10,000 2,000 10,000 - 22,000 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
         ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 ( นางวาสนา  เอ่ียมราคิน ) 
               หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
      ลงชื่อ……………………..…………………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                 ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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19.โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน        สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวขวัญชนก  ช้างเจริญ  งานแนะแนว 
ลักษณะโครงการ :   ( / ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  จากผลการด าเนินงานพัฒนางานแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในปี 2562              
เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์สามรถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันท่วงที การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา    
คนไทยให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม วัฒนธรรมในการด าเนิน
ชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข การอยู่รวมกันในสังคมจ าเป็นที่จะต้องได้ ศึกษาเรียนรู้ กัน
อย่างหลากหลาย 
  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนางานแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสายใยรักครูและศิษย์ เพ่ือให้ครู นักเรียน ชุมชน ได้เข้าใจงานอย่างเป็นระบบจึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จัดท าโครงการนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
  2.2  เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.3  เพ่ือพัฒนางานแนะแนว 
3. เป้าหมาย 
  3.1  มีข้อมูลระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      3.2  นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน 
  3.3  นักเรียนได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพ 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
  4.1.1  มีข้อมูลนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           4.1.2 นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้านร้อยละ 100 
  4.1.3 การพัฒนางานแนะแนว 
       4.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  4.2.1 งานแนะแนวเป็นระบบ 
  4.2.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ   
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5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
6.สถานท่ีด าเนินการ     โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา   
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนและครูทุกคนร่วมกิจกรรมงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
2. นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้านร้อยละ 100 
3. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลตามบริบทของตน 
 

1.ประเมินกิจกรรม 
 
2. ตรวจสอบ 
3. ตรวจสอบข้อมูล 

1. แบบประเมิน 
 
2. บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
3. ข้อมูลนักเรียนในระบบ
ดูแลฯ 

 
8.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต 
 8.2  นักเรียนได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากโรงเรียน 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสายใยรัก
ครูและศิษย์ 

 

2. กิจกรรม
เสริมสร้างทักษะชีวิต 
360 องศา 

 

3. ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

การเตรียม/วางแผน (P) 

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

การด าเนินงานตามแผน(D) 

1. ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน
2. พัฒนางานระบบดูแลฯ 
3. อบรมโครงการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 

1. ติดตามผลการท ากิจกรรม 

การประเมิน/รายงานผล (A) 

1. สรุปผลการด าเนินงาน 

 

ตุลาคม 2562 

 

 

 

ตุลาคม 2562 
- 

กันยายน 
2563 

 

กันยายน 
2563 

กันยายน 
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 

13,000 

น.ส.ขวัญชนก   
ช้างเจริญ 

 

 

 

 

งบกองทุนฯ 

อบต.12,000 

รวมงบประมาณท่ีใช้ 15,000  
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 ค่าพาหนะ 1,000 -  - 1,000 

2 วัสดุอุปกรณ์ - - 1,000 - 1,000 

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

 รวม 3,000 8,000 4,000 - 15,000 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
         ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                ( นางสาวขวัญชนก ช้างเจริญ ) 
 
 
                                                                                                        
                            ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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20.โครงการ    พัฒนาบุคลากร 
แผนงาน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์ 
ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
   มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
________________________________________________________________________________ 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานบุคคล ถือว่าเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมสมรรถสูงขึ้น และเป็น
กลยุทธ์ที่ส าคัญของโรงเรียนที่จะส่งผลต่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในการท างานอย่างยั่งยืนการ
พัฒนาบุคลากร ให้มีบุคลิกดีทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม เพ่ือให้มีความรอบรู้  ความสามารถ และมากด้วย
ประสบการณ์   
  โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพอย่างหลากหลาย  ทันต่อเหตุการณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ม่ันคงและยั่งยืน  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของบุคลากรที่หลากหลาย 
  
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       3.1.1 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
      3.2.1 ครูมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
  4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความรู้ความสามารถของครูตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
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5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
6. สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา 
 
7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

1. จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา 1. สรุปจ านวนครูที่ได้รับการ
พัฒนา 

1. รายงานผลการเข้าอบรม 

 
8.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
  
 
 
 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาบุคลากร การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมชี้แจงกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ติดตามผลการด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. สรุปผลการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

 
ตุลาคม 2562 

 
 

ตุลาคม 2562 
-กันยายน 
2563 

 
ตุลาคม 2562 

-กันยายน 
2563 

 
กันยายน 

2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

 
น.ส.เพ็ญจันทร์ 

อรุณรัตน์ 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ตอบแทน 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) 
 
 
 
          ลงชื่อ ............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์) 
 
                                                                                                      

   
                    ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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21.โครงการ   เยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด 
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ.ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นายวิเชียร  เทพโสภา 
ลักษณะโครงการ :    ( /  ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล 

เยาวชน คืออนาคตของชาติ ปัจจุบันสังคมไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายา
เสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของ
ยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชน หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซ้ือขายและเสพยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น  ซ่ึงเป็น
อุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการท าลายทรัพยากรบุคคลซ่ึงเป็นอนาคตและเป็นพลังในการ
พัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติ และเป็นภาระงบประมาณของ
ประเทศในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจ
และเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้น ามาซ่ึงความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรม
ต่างๆในสังคม  เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย ซ่ึงท าให้
มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ซ่ึงปัจจุบันนี้รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์   5 
รั้วป้องกัน คือ 1.รั้วชายแดน  2.รั้วชุมชน  3.รั้วสงัคม 4.รั้วครอบครัว และ 5.รั้วโรงเรียน  ซ่ึงจากทั้ง 5 รั้ว
ป้องกันนี้ จะเห็นได้ว่า รั้วเยาวชน และรั้วโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากเป็นรากฐานและเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

ดังนั้น โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมี
บทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน การปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบ
เพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอ และจะท าให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ   จึงได้ถือโอกาส
จัด โครงการ  “ เยาวชนรุ่นใหม่  ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”  ขึ้น เพ่ือเป็นการสนองต่อนโยบายรัฐบาล              
ในการน าสังคมไทยไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา คือ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 
 2.  วัตถุประสงค์                          

2.1  เพ่ือให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
2.2  เพ่ือสร้างผู้น าเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา  

                 และชุมชน 
2.3  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน  

                ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม 
2.6 เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  จ านวน  86  คน เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1  ผู้เข้าอบรมมีพฤติกรรมไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด สามารถปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกต้อง 
เหมาะสมตามหลักธรรมทางศาสนา  และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนทั้งในสถานศึกษาและชุมชน  

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
    4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนที่ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
6. สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา 
 
7. รูปแบบเข้าค่ายฝึกอบรม 
                -   จะเป็นการบรรยายประกอบสื่อต่างๆ พร้อมทั้งสาธิตตัวอย่างชนิด และ ประเภท ของยาเสพ
ติด  และจะมีการบรรยายธรรมมะเพ่ือขัดเกลาจิตใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
                -  ท ากิจกรรมกลุ่มต่างๆ ร่วมกันเน้นความสามัคคี และการเสียสละ  
 
 
 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เยาวชนรุ่นใหม่ 
ต้านภัยยาเสพติด 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1.ประชุมครู 
2.เสนอโครงการ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ประชุมครูก าหนดวันอบรม 
2.ประสานงานวิทยากร 
3.ด าเนินการอบรมตามโครงการ 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 
2.รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ตุลาคม 2562 

 
พฤษภาคม -
กรกฎาคม 
2563 

พฤษภาคม -
กันยายน 
2563 

กันยายน 
2563 

 
 
 
 
 
 

31,000 
 
 
 
 
 
 

นายวิเชียร 
เทพโสภา 

 
 
 
 

งบ อบต.
30,000 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ                                    

-    ผู้เข้าอบรมได้ร่วมรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนรับรู้และทราบถึงปัญหาและพิษภัยของ           
      ยาเสพติด 

-    ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นแกนน าป้องกันและต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน           
      และชุมชน 

-    ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจ   
     ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยวิถีแห่งหลักธรรม 
-   ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนอย่างได้ 
    อย่างเป็นรูปธรรม 

 

9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (งบ อบต.ทุ่งโพธิ์ 30000 บาท) 
  

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ตอบแทน 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 ...............................................ผู้อนุ มัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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22.โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองนโยบาย สพฐ.ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นายวิเชียร  เทพโสภา 
ลักษณะโครงการ :    ( /  ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
1. หลักการและเหตุผล  
     การปกครองระบอบประชาธิปไตย  เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครอง  ดังนั้น
ประชากรในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องมีคุณภาพ  เป็นประชาชนที่ดีในสังคมประชาธิปไตย  เช่น  การท าตาม
กติกาของสังคม  การไม่ละเมิดกฎหมาย การมีสัมมาชีวะ เป็นต้น และคุณภาพของประชากรก็สามารถสร้างขึ้นได้
ด้วยการศึกษา  โรงเรียนถือเป็นสถาบันหลักในการปลูกฝังวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน  ต้ังแต่อยู่ใน            
วัยเรียน 
     โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น เพ่ือเป็นการปลูกฝังวิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน  ให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน  
ตระหนักในหน้าที่ของพลเมืองที่มีต่อส่วนรวม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 2. เพ่ือจัดระเบียบโรงเรียนและควบคุมความประพฤติของนักเรียน 
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ 

3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาจ านวน  87  คน  มีความรู้ความเข้าใจการปกครอง 
  ระบอบประชาธิปไตย 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  80  %  มีความรู้ความเช้าใจการปกครอง 
  ระบอบประชาธิปไตย อยู่ร่วมกันในสังคมโรงเรียนอย่างปกติสุข มีสภานักเรียน 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
    4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนมีความรู้ความเช้าใจการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย 
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5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
6. สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา 
7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
                                                                                                        
1. มีสภานักเรียน 

2. มีระเบียบข้อก าหนดต่างๆ ในโรงเรียน 
ส ารวจและบันทึกกิจกรรมตาม
โครงการ 

- แบบส ารวจ 
- แบบบันทึก 

3. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีวินัยในตนเอง   

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนรู้จักน าระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2. นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง 
 3. นักเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ ๘ ประการ 
 4. โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1.ประชุมครู 
2.เสนอโครงการ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ประชุมครูก าหนดวันเลือกต้ัง 
2.ประกาศรับสมัคร 
3.ด าเนินการแนะน าตัวและนโยบาย  
4.ด าเนินการเลือกต้ัง 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 
2.รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ตุลาคม 2562 
พฤษภาคม -

มิถุนายน 
2563 

 
 

พฤษภาคม -
กันยายน 
2563 

กันยายน 

2563 

 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 
 
 

นายวิเชียร   
เทพโสภา 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์ - - 500 - 500 

       

 รวม - - 500 - 500 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
         ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                      (นายวิเชียร เทพโสภา) 
 
                                                                                                        
 
                            ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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23.โครงการ   โรงเรียนคุณธรรม  
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
      มาตรฐานท่ี 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นายวิเชียร   เทพโสภา 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 
1.  ความส าคัญ  หลักการและเหตุผล 
 วิกฤติของสังคมไทยในปัจจุบัน สามารถคาดการณ์ได้ว่าเด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงสูงกับปัญหาขาด
จิตส านึกของคุณธรรม และการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ท าให้การประพฤติตนตามกรอบแห่งศีลธรรมอันดีของ
เด็กและเยาวชนบกพร่อง ซ่ึงหากไม่หาหนทางป้องกันโดยการสร้างภูมิคุ้มกันที่ ดี คนในสังคมจะเสื่อมคุณภาพ
มากขึ้น จึงเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญอย่างเร่งด่วน 
 สถาบันการศึกษามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงในการปลูก และปลุกจิตส านึกด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม เพราะเป็นศูนย์กลางของชุมชน การพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในเด็กและ
เยาวชน ด้วยการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรมผ่านทางกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน โดยให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ค้นพบจริยธรรมเองนั้นจะมีส่วนผลักดันให้เกิดคุณธรรมใน
จิตใจของเด็กและเยาวชน ซ่ึงการพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีให้เกิดขึ้นนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งจากทางบ้าน โรงเรียน และสังคม 
 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ตระหนักในสิ่งดังกล่าว ประกอบกับได้รับการเชิญและให้ความอนุเคราะห์ จาก
มูลนิธิยุวพัฒน์ สนับสนุนในเรื่องการอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อน โดยมีหลักสูตรใน
การอบรมผู้บริหาร ครูแกนน า นักเรียนแกนน า การนิเทศติดตามเป็นระยะ จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรมขึ้น ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ตระหนักในการเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ปรึกษา 
ร่วมคิดร่วมน า ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
    2.3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จ านวน 13 คน เป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ผ่านโครงงานคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 3.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จ านวน 86 คน จัดท าโครงงานคุณธรรมอย่างน้อยห้องละ 1 โครงงาน  
 3.3 สิ่งแวดล้อมภายใน ภายนอก ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทุ่งโพธิ์
พิทยา จ านวน 97 คน เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
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4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 4.1.1 มีโครงงานคุณธรรมทั้ง 3 มิติ กระจายในกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน 
 4.1.2 นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ร้อยละ 80 
 4.1.3 นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมกิจกรรม 
 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

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

1.จัดประชุมชี้แจงสร้างความตระหนัก
แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
2.แต่งต้ังและมอบหมายงานให้
คณะท างาน 
3.ประชุมระดมพลังสมอง ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
4.สรุปข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
1.ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรม
บ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
2. จัดกิจกรรมเพ่ือสนองคุณธรรม      
อัตลักษณ์ผ่านโครงงานคุณธรรมทั้ง3 
มิติ 
3. จัดนิทรรศการเปิดบ้านคุณธรรม 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
1.นิเทศ ติดตาม เสริมแรงให้ก าลังใจ 
2.ประเมินผลในระดับโครงงานคุณธรรม 
  - เริ่มโครงงาน 
  - ช่วงระยะกลางโครงงาน 
  - เม่ือสิ้นสุดโครงงาน 
3. ประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
น าผลการประเมินทั้ง 3 ระดับมา
ปรับปรุงพัฒนาโครงการ 

 
มิ.ย.-ก.ย.
2562 
ต.ค.

2562 
 

ต.ค.
2562 

 
 

พ.ย.
2562- 
มี.ค.

2563 
 
 

พ.ย.
2562-
ก.พ.

2563 
 
 

มี.ค.
2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3,000 

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

 
 
6. สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา 
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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. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีความฉลาดทางศีลธรรม  สามารถแก้ปัญหาโดยใช้หลักธรรมของพุทธศาสนา 
 2. ผู้บริหาร ครู สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการพัฒนานักเรียน และนักเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่ร่วมกัน
ก าหนด 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 ค่าวัสดุฝึกอบรมคุณธรรม - - 3,000 - 3,000 

       
 รวม - - 3,000 - 3,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
         ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                      (นายวิเชียร เทพโสภา) 
 
 
                                                                                                        
                            ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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24.โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม 
แผนงาน บริหารงานวิชาการ/สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนองนโยบาย สพฐ.ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นายวิเชียร  เทพโสภา 
ลักษณะโครงการ :    ( /  ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 
1.  ความส าคัญ  หลักการและเหตุผล 

 เยาวชน  คือ  อนาคตของชาติ  เยาวชนไทยที่มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง  สุขภาพทางใจที่เข็มแข็งเปี่ยม
ด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  ย่อมน ามาซ่ึงการพัฒนาชาติที่ยั่งยืน  และน ามาซ่ึงความสงบสุขของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน คนไทยต้องเผชิญกับสภาพปัญหานานัปการ  เช่น  ปัญหาครอบครัว  ความเครียด   ความเห็นแก่ตัว  
ไร้จิตส านึก  ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม  ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ถ้าคนในชาติได้รับการพัฒนาความ
ประพฤติ  การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง  ดีงาม  ทั้งกาย  วาจา  ใจ  ต่อตนเอง  ผู้อ่ืน  และสังคม 

 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นอกจากจะมุ่งปลูกฝังด้านปัญญา  พัฒนาการคิดของ
ผู้เรียนแล้ว  ยังมุงพัฒนาด้านอารมณ์  โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  เข้าใจตนเอง  เห็นใจ
ผู้อ่ืน  สามารถแก้ปัญหาขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ได้ตระหนักและมองเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ขึ้นเพ่ืออบรมและ
ปลูกฝังให้นักเรียน  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา  ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

2. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และผู้มีพระคุณ 
3. เพ่ือให้นักเรียนประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  จ านวน  86  คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
          ร้อยละ  85 
3.2.2  นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา   
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4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
    4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
6. สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา 
7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม ส ารวจและบันทึกกิจกรรมตาม

โครงการ 
- แบบส ารวจ 
 

2. ร้อยละนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 - แบบบันทึก 

   

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์  สามารถแก้ปัญหาโดยใช้หลักธรรมของพุทธศาสนา  
 2.  นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง  เป็นคนเก่ง  คนดี  มีความรู้และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

 

 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่ดีงาม 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1.ประชุมครู 
2.เสนอโครงการ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ประชุมครูก าหนดวันอบรม 
2.ประสานงานวิทยากร 
3.ด าเนินการอบรมตามโครงการ 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 
2.รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ตุลาคม 2562 

 
พฤษภาคม -

มิถุนายน 
2563 

พฤษภาคม -
กันยายน 
2563 

 
กันยายน 
2563 

 
 
 
 
 

 
33,000 

 
 
 
 
 
 

ครูวิเชียร   
เทพโสภา 
 
 
 
 

งบ อบต.
32,000 
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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 
              ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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25.โครงการ:   พัฒนางานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
แผนงาน/งาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ.ท่ี  4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ 
ลักษณะโครงการ :    () โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่  (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 

มาตรฐานที่  2 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
____________________________________________________________________________________ 

 

1. หลักการและเหตุผล  
งานการเงิน และพัสดุ เป็นงานที่มีความส าคัญงานหนึ่งของโรงเรียนที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้มี

ระบบ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
การใช้จ่ายเงินแต่ละประเภทในแต่ละปีนั้น ต้องเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบ

ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ใช้จ่ายให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่วางไว้อาจก่อให้เกิด
ผลเสียแก่ทางราชการได้ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนางาน
การเงิน บัญชี และพัสดุขึ้น 

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

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

 

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

1.พัฒนาการ
เงิน บัญชี และ
พัสดุ 

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

ตุลาคม  
2562 

 นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 

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

 
1 ตุลาคม 

2562 - 30 
กันยายน 
2563 

 
3,000 

นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 
 
 
นางสาวขวัญชนก 
ช้างเจริญ 

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

 
1 ตุลาคม 

2562 - 30 
กันยายน 
2563 

 

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

 
1 ตุลาคม 

2562 - 30 
กันยายน 
2563 

 

รวมงบประมาณท่ีใช้ 3,000  
 
6. สถานท่ีด 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. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 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 
           ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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26.โครงการ:   พัฒนางานแผนงาน 
แผนงาน/งาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางศิริรัตน์  สรณ์สิรินาคะ 
ลักษณะโครงการ :   ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
      มาตรฐานที่ 2 
ระยะเวลาด าเนินการ       1  ตุลาคม  2562  ถึง 30  กันยายน  2563 
________________________________________________________________________________ 
 

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

เพ่ือให้สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2561 เสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง งานแผนงานจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนาการบริหารงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพ  
 

2. วัตถุประสงค์  
  2.1. จัดท าโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563  

2.2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
   3.2.1 มีการปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบ 
 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
  4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มีการพัฒนาการศึกษาตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ 
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5.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 

 
6. สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือท่ีใช้ 

1. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
2. ร้อยละของรายงานโครงการปีงบประมาณ 2562 

1.  – 

2. แบบบันทึกการตรวจรับรายงานโครงการ 

 
 

7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี  สังเกต - 
2. ร้อยละของรายงานโครงการ ตรวจสอบรายงานโครงการ แบบบันทึกการตรวจรับรายงาน

โครงการ 
  

8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
  8.1 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีส่วนในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนางาน

แผนงาน 
การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ศึกษาโครงการที่ขออนุมัติ งบประมาณ
2563 
2. น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
การด าเนินงานประกันคุณภาพ(D) 
1. แต่งต้ังกรรมการพิจารณาโครงการ 
2. อนุมัติโครงการ 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการ 2563 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. การใช้เงินของโครงการต่าง ๆ 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 
 

 
กันยายน 2562 

 
 
 

กันยายน 2562 
 
 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

 
มีนาคม – 

กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 

 
นางศิริรัตน์ 

สรณ์สิรินาคะ 
 
 
    ครูทุกคน 
   

รวมงบประมาณท่ีใช้ 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 
              ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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27.โครงการ:   พัฒนางานสาธารณูปโภค 
แผนงาน/งาน  การบริหารงบประมาณ/ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ.ท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ 
ลักษณะโครงการ :    ( ) โครงการต่อเนื่อง         ( ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 

มาตรฐานที่ 2 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
____________________________________________________________________________________ 

 

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

1. ด าเนินการบริหารจัดการสาธารณูปโภคครบถ้วนทุกรายการ 
2. ผู้รับบริการร้อยละ 95 มีความพึงพอใจ 

 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ด าเนินการบริหารจัดการสาธารณูปโภคครบถ้วนทุกรายการ 
 4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผู้รับบริการร้อยละ 95 มีความพึงพอใจ  
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5.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1.พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

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

ตุลาคม  2562  นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ช าระค่าไฟฟ้า 
 

 
1 ตุลาคม 2562 

– 
30 กันยายน 

2563 

 
100,000 

 

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 

รวมงบประมาณท่ีใช้ 100,000  
 
6. สถานท่ีด 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. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
  8.1 การบริหารจัดการสาธารณูปโภค ด าเนินไปราบรื่น รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบของทาง   
                 ราชการ 
 8.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 ค่าไฟฟ้า  - 100,000 - - 100,000 
       
 รวม - 100,000 - - 100,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
         ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                  (นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์) 
 
                                                                                                        
 
                   ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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28.โครงการ  พัฒนางานอาคารสถานท่ี 
แผนงาน    การบริหารท่ัวไป 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายสุรศักด์ิ  จันทร์ทักษ์ 
ลักษณะโครงการ :    ( /  ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
     มาตรฐานท่ี 2 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
________________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 งานอาคารสถานที่เป็นงานที่ต้องการให้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มีบรรยากาศที่ดี สถานที่น่าอยู่              
มีภูมิทัศน์ร่มรื่น สถานที่ต่างๆ อันได้แก่ โรงรถ ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ า  อาคารต่างๆ ปรับปรุงพัฒนา            
อยู่เสมอ พร้อมที่จะบริการงานในโรงเรียนให้เหมาะแก่การเรียนรู้ และมีระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ อีกทั้ง
ยังช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีด้วย 

 งานอาคารสถานที่ตระหนักในความส าคัญดังกล่าว จึงจัดท าโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์  

2.1. อาคารเรียน สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนรู้ 
2.2  มีระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ 

 
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. มีระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน   

 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
4.1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ พัฒนางานอาคารสถานที่อย่างเพียงพอ 20 รายการ 

           4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค พร้อมใช้อยู่เสมอ 
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5.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดซ้ือ วัสดุอุปกรณ์
พัฒนางานอาคาร
สถานที่ 
 
 

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

 
ตุลาคม 2562 

 
 
 
1 ตุลาคม 2562 – 

สิงหาคม 2563 
 

1 ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

 
กันยายน 2563 
กันยายน 2563 

 

 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

นายสุรศัก ด์ิ 
จันทร์ทักษ์ 

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

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

1. ตรวจสอบการจัดซ้ือ 
 
2. ตรวจสอบอาคาร 
3. ตรวจสอบสาธารณูปโภค 

1. แบบขอซ้ือพัสดุ 
 
2. แบบประเมินอาคาร 
3. แบบประเมินสาธารณูปโภค 

  
8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

8.1. อาคารเรียนพร้อมใช้อยู่เสมอ  สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนรู้ 
8.2. มีระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานมากขึ้น 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์งานดูแลอาคาร
สถานที่  

- - 10,000 - 10,000 

  - -  - - 
  - -  - - 
 รวม - - 10,000 - 10,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                    (นายสุรศักด์ิ จันทร์ทักษ์) 

 

                                                                                                        
 
 
                           ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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29.โครงการ      ส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงาน/งาน   กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางศิริรัตน์  สรณ์สิรินาคะ 
ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่  (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:   กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานท่ี 1   
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 

1.หลักการและเหตุผล 

การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งส าคัญส าหรับทุกคน ซ่ึงส่งผล
โดยตรงต่อการด ารงชีวิต การเรียน การท างาน  ดังนั้นทุกคนจึงควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รู้จักดูแล
สุขภาพตนเองและได้รับการดูแลเบื้องต้นเม่ือเจ็บป่วยขณะอยู่ในโรงเรียน 

งานอนามัยเห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียน ครูทุกคนได้รับการบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการ  
2.2 เพ่ือจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูทุกคนในโรงเรียน 
2.3 เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการรักษาสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน – ครู ทุกคนในโรงเรียนและ

ชุมชน 
 

3.เป้าหมาย 
 3.1 นักเรียนและครูได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย 
 
4.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:  นักเรียน ครู ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย   จ านวน 86 คน 
 4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:  นักเรียนและครูมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงดี  ร้อยละ 80 
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5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดซ้ือยาและ
เวชภัณฑ์ 
2.ให้ความรู้ 
3.ตรวจสุขภาพ 
 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. เสนอโครงการ 
2.วางแผนการจัดท าตาม 
โครงการ 
การด าเนินงานตามแผน D 
1.ซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 
2.ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
3.เชิญเจ้าหน้าที่ รพสต. ตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
4.ให้บริการปฐมพยาบาล 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
2. นิเทศกิจกรรม 
การประเมิน/รายงานผล A 
1.สรุปผลและรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร  

 
ตุลาคม 
2561 

 
 

พฤศจิกายน 
2562 – 
กันยายน 
2563 

 
พฤศจิกายน 
2562 – 
กันยายน 
2563 

กันยายน 
2563 

 
 
 
 

 
1,000 

 
นางศิริรัตน์   
สรณ์สิรินาคะ 

 
  

6. สถานท่ีด าเนินการ โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา 
 

7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. นักเรียน ครู ได้รับการดูแลสุขภาพ
อนามัย  จ านวน 99 คน 

1. ประเมินโครงการ 1. แบบประเมินโครงการ 

2. นักเรียน ครู มีสุขภาพแข็งแรง 2. ตรวจสุขภาพ 2. บันทึกผลการตรวจสุขภาพ 
  
8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  8.1 นักเรียน – ครูและบุคลากรมีสุขภาพที่ดี 
  8.2 นักเรียน – ครูและบุคลากรได้นับการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง 
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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 
          (นางศิริรัตน์  สรณ์สิรินาคะ) 
 
 
 
 
                   ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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30.โครงการ    บริหารแบบมีส่วนร่วม 
แผนงาน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อท่ี 4   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ 
ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:   กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานท่ี    2 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
________________________________________________________________________________ 
 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ถือว่าเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะสูงขึ้น และ
เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของโรงเรียนที่จะส่งผลต่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในการท า งานอย่างยั่งยืน
การประชุมผู้ปกครอง ให้มีบุคลิกดีทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม เพ่ือให้มีความรอบรู้  ความสามารถ และมาก
ด้วยประสบการณ์ในการสั่งสมความคิดสอนบุตรหลานให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม   
  โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดให้มีโครงการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าใจ
บทบาทและหน้าที่เพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 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. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  3.1.1  ร้อยละของผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม 
  3.1.2  ร้อยละของกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม 
 4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 
6.  สถานท่ีด าเนินการ   โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา 
 
7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

1 ร้อยละผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม 
2 ร้อยละของกรรมการสถานศึกษาเข้า
ร่วมประชุม 

1. สรุปผลการประชุม 
2. ตรวจสอบ 

1. แบบลงทะเบียน 

2. บันทึกประชุม 

 
8.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุม
ผู้ปกครอง 
 
2. ประชุม
กรรมการ

สถานศึกษา 

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

 
ตุลาคม 2562 

 
 
 
 
 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 
ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

 
กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 

 

น.ส.เพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์  - - 500 - 500 
2 ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน - 500 - - 500 
 รวม - 500 500 - 1,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
         ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               (นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์) 
 
                                                                                                    
                            ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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31.โครงการ:   พัฒนางานธุรการ 
แผนงาน/งาน  การบริหารงานวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางวันเพ็ญ   เทพโสภา 
ลักษณะโครงการ :   ( / ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
     มาตรฐานท่ี  2 
ระยะเวลาด าเนินการ     1 ตุลาคม 2562  – 30 กันยายน 2563 
________________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล  
  งานธุรการ  คือ  งานที่เก่ียวกับเอกสารหลักฐานในราชการ  รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายด าเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ดีที่สุด
งานสารบรรณเป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของงานธุรการ ซ่ึงเป็นงานที่เก่ียวกับบริหารงานเอกสาร  เริ่มต้ังแต่การ
จัดท า  การรับ  การส่ง  การเก็บรักษา  และการท าลาย  ทั้งที่เป็นเอกสารภายในโรงเรียน และเอกสารติดต่อ
กับหน่วยงานภายนอกซ่ึงเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนและมีความรับผิดชอบสูง 
  งานสารบรรณโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนางานสารบรรณให้มีระบบ  
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์  
  2.1. เพ่ือให้งานสารบรรณมีระบบ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2.2. เพ่ือให้ด าเนินการเก่ียวกับเอกสารต่างๆ 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. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บุคลากรครูและนักเรียนได้รับบริการด้านงานสารบรรณ จ านวน 99 คน 
 4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานสารบรรณ มีระบบ รวดเร็วและถูกต้อง 
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5.  กิจกรรมและขั้นตอนการด 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 2562 

 
ตุลาคม 2562 

- 
กันยายน 
2563 

มีนาคม – 
กันยายน 
2563 

กันยายน 
2563 

 

 
 
 
 
 

18,000 

นางวันเพ็ญ  
 เทพโสภา 

รวมงบประมาณท่ีใช้ 18,000  
 
6. สถานท่ีด าเนินการ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. มีเอกสารงานธุรการ 1. ตรวจสอบเอกสาร 1.แบบบันทึก 
2. บุคลากรได้รับการบริการด้านธุรการ 2. สอบถาม 2. แบบสอบถาม 
   
  
8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
   งานสารบรรณมีระบบระเบียบ  รวดเร็วในการให้บริการแก่บุคลากรภายในสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 วัสดุอุปกรณ์ในส านักงาน - - 18,000 - 18,000 
       
 รวม - - 18,000 - 18,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
 
          ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             ( นางวันเพ็ญ เทพโสภา ) 
 
 
 
                                                                                                        
                   ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
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ส่วนท่ี 4  

การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
 

การก ากับ ติดตาม ประเมินโครงการ รายงานผลและจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
 

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

     1.4. คณะท างานที่สถานศึกษาแต่งต้ัง 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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